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CARTA DE APRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL

No marco dos cinco anos do Projeto Pensando o Direito, a Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) traz a público novas pesquisas sobre temas 
de grande impacto público e social, buscando contribuir para a construção de um sistema 
normativo mais próximo da realidade e das necessidades da população brasileira. 

Esta publicação consolida os resultados das pesquisas realizadas pelas instituições 
selecionadas na Convocação 001/2011. A cada lançamento de novas pesquisas, a SAL 
renova sua aposta no sucesso do Projeto, lançado em 2007 com o objetivo de qualificar e 
democratizar o processo de elaboração legislativa. Com essa iniciativa, a SAL inovou sua 
política legislativa ao abrir espaços para a sociedade participar do processo de discussão 
e aprimoramento do ordenamento normativo do país. Isso tem sido feito, entre outras 
formas, pelo fortalecimento do diálogo com o campo acadêmico a partir da formação de 
grupos multidisciplinares que desenvolvem pesquisas de escopo empírico, como esta 
aqui apresentada.

A inclusão do conhecimento jurídico de ponta no debate público tem estimulado tanto 
a academia a produzir e conhecer mais sobre o processo legislativo, quanto qualificado 
o trabalho da SAL e de seus parceiros. Essa forma de conduzir o debate sobre as leis 
contribui para o fortalecimento de uma política legislativa democrática, permitindo a 
produção plural e qualificada de argumentos utilizados nos espaços públicos, sobretudo 
perante o Congresso Nacional, o governo e a opinião pública.

O Projeto Pensando o Direito consolidou, desse modo, um novo modelo de participação 
social para a Administração Pública. Por essa razão, em abril de 2011, o projeto foi premiado 
pela 15ª edição do Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional 
de Administração Publica (ENAP).

Para ampliar a democratização do processo de elaboração legislativa, os resultados 
das pesquisas promovidas pelo Projeto são incorporados sempre que possível na forma de 
novos projetos de lei, de sugestões para o aperfeiçoamento de propostas em discussão, de 
orientação para o posicionamento da SAL e dos diversos órgãos da Administração Pública 
sobre os grandes temas discutidos no processo de elaboração normativa. Ademais, a 
publicização das pesquisas por meio da Série Pensando o Direito permite a promoção de 
debates com o campo acadêmico e com a sociedade em geral, demonstrando compromisso 
com a transparência e a disseminação das informações produzidas.
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O presente caderno configura-se como a versão resumida de extensa pesquisa, 
disponível em sua versão integral no sitio eletrônico da SAL/MJ (http://www.mj.gov.br/
sal), somando-se assim a mais de 40 publicações que contribuem para um conhecimento 
mais profundo sobre assuntos de grande relevância para a sociedade brasileira e para a 
Administração Pública.

Brasília, dezembro de 2012.

Marivaldo de Castro Pereira
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

Este trabalho - Regime jurídico de cooperativas populares e empreendimentos de 
economia solidária - tem como origem um concurso de projetos no âmbito do Programa 
de Democratização de Informações no Processo de Elaboração Normativa - Pensando o 
Direito, desenvolvido em parceria entre o Ministério da Justiça e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

É uma iniciativa que visa a manter e fortalecer o diálogo entre a Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça e as Universidades e Centros de Estudos para qualificar 
e subsidiar análises e elaboração de propostas normativas. 

A pesquisa foi realizada por três equipes de pesquisadores, sendo dois da Universidade 
Federal da Paraíba e outro do Núcleo de Apoio a Cultura e Extensão em Economia Solidária 
(NESOL) da Universidade de São Paulo.

Por si só, o Edital que orienta a pesquisa tem função meritória, pois ao tempo em que 
possibilita ao Ministério da Justiça o beneficio de valer-se da capacidade investigativa 
da Universidade, dá a ela a oportunidade de comprometer-se com questões que podem 
mobilizar a ação governamental e legislativa na formulação de marcos jurídicos novos, 
essenciais à ação pública do Estado. É exigente, portanto, de pesquisas e de metodologias 
compromissadas com a intervenção social.

No caso específico deste trabalho, está em causa a melhoria de condição de vida de 
milhares de brasileiros, com severas dificuldades, devido, também, aos impedimentos que 
encontram na formalização do trabalho. Trata-se de trabalhadores que vêm se organizando 
nos marcos do cooperativismo popular e da Economia Solidária. 

A pesquisa, realizada por meio de procedimentos qualitativos e quantitativos, propõe 
alterações nos marcos jurídicos atuais do cooperativismo brasileiro de modo a contribuir 
para essa causa.
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1. A IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA- 

OS MEIOS UTILIZADOS PARA O 

DIAGNÓSTICO

O Cooperativismo tem uma história antiga no Brasil, tendo surgido a partir da emigração 
europeia, ainda no século XIX. Organizado em empreendimentos coletivos e democráticos, no 
contexto da segunda revolução industrial, como forma de resistência à exclusão perpetrada 
pelo avanço do capitalismo industrial, o cooperativismo espalhou-se rapidamente pelo 
movimento operário europeu (SINGER, 1998). Foi assim que os trabalhadores imigrantes da 
Europa trouxeram na bagagem essas experiências e começaram a organizá-las no Brasil.

As primeiras legislações cooperativistas brasileiras surgiram no inicio do século XX, 
ainda na República Velha. Em 1907, o governo federal publica o Decreto nº 1.637, que 
introduziu pela primeira vez as cooperativas no arcabouço jurídico nacional como uma 
espécie de sociedade comercial. Não por acaso, este Decreto trata tanto das cooperativas 
como dos sindicatos profissionais, uma vez que as cooperativas, na época, ainda eram 
bastante vinculadas ao movimento operário. 

Contudo, apesar deste vínculo operário, no decorrer do século XX, o cooperativismo se 
transformou no Brasil e em outras regiões do mundo, ficando restrito a poucos setores 
econômicos, não mais sendo parte da organização da classe trabalhadora. A Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB) toma as rédeas do cooperativismo, assumindo o papel 
de organizadora e representante única das cooperativas no Brasil.

Já quase na última década do século XX, o texto democrático da Constituição Federal 
de 1988 abala essa forma de organização centralizada, dado que a garantia de liberdade 
de organização e a não intervenção do Estado no funcionamento das cooperativas passam 
a ser assegurados. A Organização das Cooperativas Brasileiras perde suas prerrogativas 
públicas e se torna uma entidade privada, embora tente manter seus poderes de órgão 
controlador federal do cooperativismo.

A partir dos anos 90, sob os efeitos da crise social do desemprego em massa e da 
exclusão social, ao lado do cooperativismo tradicional, surgem cooperativas de empresas 
recuperadas, pelos empregados de assentamentos de reforma agrária, de humildes 
prestadores de serviços nas periferias das metrópoles, de catadores de material reciclável 
no lixo, de camponeses e artesãos empobrecidos.

Esse cooperativismo popular chamado de “novo cooperativismo” e entendido não 
como uma forma jurídica, uma vez que a atual legislação impede, muitas vezes, que 
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esses empreendimentos se formalizem, mas como realidade de fato, passou a ser 
conhecido nas últimas décadas como Economia Solidária. Ele contrasta com as grandes 
e prósperas cooperativas agropecuárias que reúnem milhares de pequenos, médios e 
grandes proprietários rurais e disputam os mercados nacionais e internacionais com os 
grandes conglomerados capitalistas. Hoje, as cooperativas do agronegócio atuam como 
grandes empresas, o que explica que a OCB recentemente se tenha transformado em 
sindicato patronal das cooperativas.

Em 2007, havia 21.857 empreendimentos solidários no Brasil, ainda que fosse 
relativamente pequeno o número de cooperativas formalizadas. Dentre as 23.197  registradas 
na RAIS/MTE, neste mesmo ano, apenas 2.114 são consideradas como economia solidária, 
o que dá a dimensão do embate travado entre essas duas concepções, que diferem 
profundamente: o cooperativismo empresarial timbra por ser moderno, por ter abandonado 
conceitos que considera ultrapassados, tais como a definição segundo a qual a cooperativa 
singular é uma sociedade de pessoas físicas; já o cooperativismo popular quer recuperar 
os valores de origem, quando as cooperativas também eram formadas por gente pobre 
e marginalizada.

Esta pesquisa analisa as experiências contemporâneas das cooperativas populares 
e dos Empreendimentos Econômicos Solidários e suas limitações no campo normativo. 
Discute os mecanismos de registros jurídicos, a liberdade de associação e de representação 
estadual, regional e nacional, a proteção trabalhista e previdenciária do trabalhador 
cooperado, as relações econômicas estabelecidas pelos empreendimentos de economia 
solidária, as injunções jurídicas, étnicas e de gênero bem como as diferenciações regionais 
que impactam as proposições legislativas.

Pretende-se a construção de indicadores que funcionem como ferramenta de ação 
política que visa  interferir e alterar o estado prático das coisas (Telles, 2003).  

Para tanto é necessário criar nichos de significados e categorias que correspondam 
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à realidade estudada. Os indicadores trazidos por esse estudo podem se constituir em 
evidências que originem normas jurídicas, políticas e orientações a favor dos trabalhadores 
cooperados. De igual maneira, os estudos feitos das alterações da legislação e jurisprudência 
cumprem a função de “desnaturalizar os fatos”, indicando o processo histórico e social 
que os constituíram. Tem-se o olhar minucioso para os processos legislativos, situando os 
interesses e forças políticas que se enfrentam nos debates jurídicos e políticos. O texto e o 
contexto social e político que circunda a elaboração das leis foi analisado buscando as vozes 
dos diferentes sujeitos que vêm compondo esse discurso, suas práticas e representações.

A Economia Solidária vem produzindo um conjunto sistematizado de dados que constitui 
o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES). Essa iniciativa teve 
início em 2003, quando a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e o Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária (FBES) assumiram em conjunto a tarefa de realizar o 
mapeamento da Economia Solidária no Brasil.É um dos objetivos do SIES subsidiar os 
processos de formulação de políticas públicas e a elaboração de um marco jurídico para 
a economia solidária1.

O levantamento do material empírico que orientou a pesquisa combinou procedimentos 
quantitativos e qualitativos, assim descritos:

- Por meio do SIES, teve-se acesso a um conjunto de informações quantitativas que 
deram uma visão macro dos empreendimentos solidários.

- Pesquisa de campo, em que foram realizados estudos de caso de vinte e um (21) 
empreendimentos   organizados em cooperativas, associações, grupos informais e empresas 
limitadas,   atuantes em vários segmentos da economia nas zonas rural e urbana no 
Sudeste e Nordeste. Privilegiamos os empreendimentos que revelam a heterogeneidade 
e os vários segmentos de atuação dos mesmos nas zonas urbana e rural e aqueles que 
permitiram o acesso dos pesquisadores aos dados dos empreendimentos.

- Mapeamento dos principais pontos de convergência e divergência entre os sujeitos 
políticos (governamentais e da sociedade civil) envolvidos no debate em torno do novo 
marco regulatório do cooperativismo no Brasil. Além disso, foi realizado levantamento 
de documentos das entidades que apresentam posições públicas sobre o tema, tendo 
um dos pesquisadores participado de várias reuniões com representantes das entidades 
envolvidas na temática, tais como OCB, DENACOOP, UNICAFES e UNISOL, numa “observação 
participante”.

- Pesquisa de jurisprudência e legislação, por meio de consulta aos Anais da Assembleia 
Nacional Constituinte, disponível no sítio da Câmara dos Deputados e aos sítios do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Senado Federal.

1 Sistema de Informações em Economia Solidária – SIES, apresentação disponibilizada na página do Ministério do Trabalho e Emprego, 
consulta realizada em agosto de 2012.
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- Por fim, no mês de julho de 2012, como parte da 
metodologia e organização conjunta do MTE/SENAES, 
MJ/SAL, Conselho Nacional de Economia Solidária e 
pesquisadores foi realizado, em Brasília, o Seminário 
intitulado: “Pensando o direito: marco jurídico do 
cooperativismo e economia solidária”, em que a 
pesquisa foi apresentada e debatida, o que trouxe 
contribuições ao estudo feito.
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2. QUAIS SÃO? QUANTOS SÃO? 
ONDE ESTÃO OS EMPREENDIMENTOS 

DA ECONOMIA SOLIDÁRIA?

É grande a diversidade dos empreendimentos solidários, organizados nas formas e 
quantidades indicadas na Tabela 1. 

Com base em informações coletadas entre os anos de 2005 e 2007, o SIES aponta que 
grande parte dos empreendimentos econômicos solidários (EES) mapeados não possuem 
uma forma jurídica adequada para desenvolver suas atividades econômicas, sendo a grande 
maioria formalizada como associação.

Desde 2002, o Código Civil define associação como “a união de pessoas que se organizam 
para fins não econômicos” (art. 53). Assim, esses empreendimentos têm uma série de 
restrições para o desenvolvimento de suas atividades, como a dificuldade ou impossibilidade 
de emissão de notas fiscais. Outros 36,5% dos EES são informais e apenas aproximadamente 
9,7% deles estão formalizados como cooperativas, forma jurídica apropriada para a grande 
maioria dos EES devido suas características organizacionais e políticas.

 
Em números absolutos a região com maior número de empreendimentos informais 

no país é o Nordeste, conforme o gráfico 4. Isto de certa forma é natural, pois o mesmo 
Nordeste abriga o maior número de EES, conforme o gráfico 3. Mas, o curioso é o caso 
do Sudeste e Sul, que tem considerável impacto na informalidade nacional, conforme o 
gráfico 4, respectivamente 28,4% e 20,7%, e que regionalmente têm maior proporção de 
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EES informais com 57,9% e 46% conforme gráfico 5.

Uma hipótese explicativa para esse fato é que os empreendimentos solidários informais 
são mais comuns nas regiões urbanas do que nos territórios rurais; com mais de 57,2% dos 
grupos informais em áreas urbanas. Se somarmos a estes números os empreendimentos 
atuantes em áreas urbanas e rurais, os empreendimentos informais totalizam 71,1%. 
Apenas 28,5% dos grupos informais se encontram em áreas rurais, descontando-se 
aqueles que não informaram seu local de atuação (Tabela 4). 

O mesmo fenômeno pode ser observado em relação às cooperativas, onde, apenas, 
27% delas se encontram nas regiões rurais (Tabela 2). 

Em relação à distribuição conforme as regiões nacionais, o número de cooperativas 
não se altera significativamente entre as grandes regiões, com exceção da região sul, 
que possui a maior porcentagem de cooperativas formalizadas (18%), e região norte, com 
o menor número (6%) (Tabela 2).  Dados da evolução da organização de cooperativas na 
agricultura familiar podem estar colaborando para este quadro. Por exemplo, a maior 
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parte da compra da agricultura familiar para a merenda escolar dos municípios do ABC e 
Alto Tietê, situados na região metropolitana de São Paulo, vêm de cooperativas formadas 
na região sul2. 

Por outro lado, inversamente à realidade encontrada nos grupos informais e nas 
cooperativas, as associações são mais frequentes no mundo rural e nas atividades com a 
agricultura familiar, totalizando quase 66,6% nessa situação. Por regiões, as associações 
se distribuem da seguinte maneira: Nordeste, 54,3%; Norte, 14,3%; Centro-Oeste, 11,1%; 
Sudeste, 10,1% e Sul, 10,2% (Tabela 3).

Podemos assim afirmar que, além de um fenômeno eminentemente rural, as associações 
são, em sua maioria, nordestinas. Outra característica é que a informalidade significa, além 
de um recorte urbano, também um recorte de gênero. De fato, conforme podemos observar 
na Tabela 4, os grupos informais são mais frequentemente formados por mulheres, as 
associações já um pouco menos e as cooperativas são majoritariamente formada por 
homens.

Os dados revelam que o total dos associados é 1.607.807 pessoas, em 2007, o que dá 
a abrangência social das políticas públicas que se voltem a esses empreendimentos. A 
área de influência direta desses trabalhadores deve atingir a cerca de cinco milhões de 
pessoas, aproximadamente, considerando que cada associado participe de grupo familiar 
composto em média por quatro membros.

Na Tabela 5, podemos observar que   os grupos informais possuem em média menos 

2 Dados trazidos em reuniões da União dos Secretários de Educação (UNDIME) destes municípios, no ano de 2011.



24

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

associados por empreendimento do que as cooperativas, ficando as associações em um 
patamar intermediário. 

Desta maneira, apesar dos grupos informais representarem 36,5% do total dos 
empreendimentos mapeados, eles agregam apenas 10% do total de associados. Relação 
inversa às cooperativas. Ou seja, apesar delas representarem 9,7% do total de EES, elas 
agregam quase 40% do total de associados.

Estes dados nos mostram que o grau de formalização é relacionado com a capacidade 
dos empreendimentos agregarem mais ou menos pessoas. Quanto maior o grau de 
formalização, a tendência é o empreendimento agregar mais associados.

Relacionado com esse dado, e que tem impacto direto pela nova Lei das Cooperativas de 
Trabalho (Lei Federal nº 12.690/2012), está o número de associados de cada empreendimento 
conforme sua forma jurídica, como pode ser visto na Tabela 5. 

Pela nova Lei das Cooperativas de Trabalho, a cooperativa de trabalho poderá ser 
constituída com um número mínimo de 7 (sete) sócios (art. 6º), o que poderá levar à 
formalização de 4.926 empreendimentos econômicos solidários que  têm entre 7 e 19 
associados.

Outra curiosidade é que entre as cooperativas, mais de 20% não possuem mais que 
20 associados, o que indica, provavelmente, que se formalizaram chamando “laranjas” 
– pessoas não envolvidas com a cooperativa e que logo abandonam a empreitada – uma 
prática comum entre os empreendimentos econômicos solidários que querem se formalizar 
como cooperativa, mas não possuem o número mínimo exigido pela Lei nº 5.764/1971.

Do ponto de vista econômico, um importante fator de viabilidade dos EES pode ser 
verificado nos indicadores referentes ao valor da produção mensal total (VPM-T), quando 
observado de acordo com a natureza jurídica desses empreendimentos.

As cooperativas apresentam um VPM-T de R$ 414.499.427,63. Esse valor é bastante 
significativo tendo em vista que, apesar de representar apenas 10% dos EES cadastrados 
no SIES, as cooperativas são responsáveis por mais da metade (60%) de todo o VPM-T 
contabilizado entre os empreendimentos. Na outra ponta, os EES informais, que respondem 
a 37% dos empreendimentos cadastrados, geram apenas 5% do VPM-T.
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No caso das associações, um tipo de formalização jurídica que enfrenta limites para o pleno 
desenvolvimento de atividades econômicas, verifica-se um VPM-T de R$198.169.367,50. Ou 
seja, mais da metade dos EES cadastrados no SIES (52% são associações) são responsáveis 
por 29% do VPM-T.

O tipo de formalização também indica diferenças no Rendimento Médio Mensal (RMM) 
obtido por trabalhadores e trabalhadoras nos EES. Do total de EES, 50% declarou o valor 
do RMM. Entre as cooperativas, este índice foi de 65%, enquanto que 57% dos grupos 
informais fizeram essa declaração. As associações apresentam o menor percentual, com 
43% de declaração. Presume-se que as associações têm maior dificuldade de gerar renda 
ou de declarar a renda de seu associado, já que muitas vezes ela apenas presta um serviço 
a este, que pode variar muito em valor e de acordo com o período do ano de sócio a sócio.

Em relação ao desafio da viabilidade econômica, observa-se que 38,1% dos EES 
conseguiram obter sobras em suas atividades, enquanto somente 14,9% foram deficitários 
no último ano. Ao mesmo tempo, 33,8%, embora não obtendo sobras, conseguiram pagar 
as despesas realizadas. 

Considerando os dados, verifica-se que as cooperativas têm o maior percentual de 
situação superavitária (43%) e estão na média da situação de déficit (17%). As Sociedades 
Mercantis colocam-se na média da situação superavitária (38%) e estão um pouco abaixo 
da situação deficitária (14%). Já os grupos informais têm superávit acima da média (40%) 
e déficit abaixo da média (12%), o que indica que estão tendo alguma sustentabilidade 
apesar do baixo faturamento mensal (VPM) e da baixa renda possibilitada aos seus 
participantes (RMM). Cabe destacar que as entrevistas realizadas para essa pesquisa 
indicam a impossibilidade de formação de qualquer provisão em fundo para férias e/ou 
outra vantagem por parte dos pequenos empreendimentos informais, do campo e da cidade.
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2.1 A DIVERSIDADE DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA NOS MEANDROS DA SOBREVIVÊNCIA E DA 

INFORMALIDADE

Segundo a SENAES/MTE, os Empreendimentos Econômicos Solidários são aquelas 
organizações:

• Coletivas e suprafamiliares (associações, cooperativas, empresas autogestionárias, 
grupos de produção, clubes de trocas etc.), cujos participantes são trabalhadores dos 
meios urbano e rural que exercem a autogestão das atividades e da alocação dos seus 
resultados.

• Permanentes (não são práticas eventuais). Além dos empreendimentos que já 
se encontram implantados, em operação, devem-se incluir aqueles em processo de 
implantação quando o grupo de participantes já estiver constituído e definido sua atividade 
econômica.

• Que podem dispor ou não de registro legal, prevalecendo a existência real ou a vida 
regular da organização.

• Que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de 
serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), 
de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo 
solidário. As atividades econômicas devem ser permanentes ou principais, ou seja, a razão 
de ser da organização.

• São singulares ou complexas. Ou seja, deverão ser consideradas as organizações 
de diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as características acima identificadas. 
As organizações econômicas complexas são as centrais de associação ou de cooperativas, 
complexos cooperativos, redes de empreendimentos e similares.

Pelo mapeamento da Economia Solidária, constatamos a diversidade dos 
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empreendimentos solidários e também o que poderíamos chamar de um alto grau de 
informalidade econômica da Economia Solidária no Brasil.

O debate teórico em torno do conceito de informalidade é extenso. A informalidade, do 
ponto de vista etimológico, é um termo que se conceitua pelo negativo: o que não tem forma. 
É nesse sentido estrito que estamos utilizando o conceito de informalidade econômica, ou 
seja, empreendimentos econômicos solidários que não possuem forma jurídica apropriada 
para desenvolver suas atividades. 

As consequências dessa realidade de informalidade econômica são significativas para os 
EES e seus trabalhadores e trabalhadoras. Podemos citar, entre elas, a impossibilidade de 
emitir notas fiscais, fazendo com que a circulação de seus serviços e produtos fique restrita 
a pequenos circuitos de consumo e dificultando a própria consolidação do empreendimento. 

Cabe destacar que a situação de precariedade leva a que esses grupos procurem meios 
de sobrevivência que ampliam o distanciamento entre o mundo da legalidade e as condições 
concretas de vida. O termo ilegal, que poderia ser atribuído aos procedimentos adotados 
pelos grupos, não se aplica, em nosso julgamento, pois são decorrentes, principalmente, 
de uma inadequação da atual regulação pública e da falta de políticas públicas de apoio e 
assistência a essas iniciativas. Daí a enorme importância da busca de tratamento adequado 
a esses empreendimentos3.

De fato, a partir dos dados sistematizados, se formos construir uma gradação que vai 
da falta de forma jurídica (grupo informal) a forma jurídica mais apropriada (cooperativa) 
passando no meio pelas associações, veremos que quanto maior é a informalidade, 
mais restrito é o universo de comercialização dos produtos e serviços oferecidos pelos 
empreendimentos. 

Desta maneira, grande parte dos grupos informais limita-se a vender na própria 

3 Pochmann (2003:139) refere-se a esses tipos de empreendimentos, valendo-se do termo “alegal”.
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comunidade (72,31%) ou no município de que fazem parte (19,84%). Regionalmente ou em 
nível estadual, a venda é mínima. São também os que mais afirmam ter dificuldade de 
comercialização. Conforme se caminha para as cooperativas, o número de empreendimentos 
que vendem em sua região (15,77%) ou no estado (13,28%) vai aumentando significativamente. 
Porcentagem insignificante de empreendimentos disputa o mercado das compras públicas. 
Apenas 2% fornecem a órgão governamental.

A informalidade também torna impossível acessar as já difíceis linhas de financiamento 
e crédito, dificultando ainda mais o acesso ao investimento para os empreendimentos 
econômicos solidários. 

Apesar da dificuldade de crédito ser generalizada para os EES, observamos que, 
enquanto nas cooperativas algumas conseguiram financiamento junto aos bancos públicos, 
nos grupos informais créditos são inexistentes e bem incomuns entre as associações.

Assim, a informalidade dificulta também o acesso às políticas públicas. A título de 
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exemplo, podemos lembrar que um programa como o PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), onde os agricultores familiares vendem seus produtos para o estado, 
é bem mais comum nos grupos formalizados do que nos não formalizados.   

Dessa maneira, a informalidade econômica dos empreendimentos econômicos solidários 
aprofunda e amplia as dificuldades concretas apresentadas pelos EES como seus três 
principais gargalos: a comercialização, o crédito e a formação.

2.2. UM OLHAR PARA OS GRUPOS ENTREVISTADOS - DA 

INFORMALIDADE À COOPERATIVA

Como parte deste estudo, os pesquisadores realizaram mais vinte entrevistas, que 
qualificaram as informações quantitativas obtidas junto ao SIES. O material gravado foi 
transcrito e poderá servir a outros trabalhos. 

 A pesquisa qualitativa, neste caso a entrevista, proporciona ao pesquisador a 
possibilidade de “ver por dentro”, podendo dispor de uma dupla posição de observação: 
a de investigador e a do próprio sujeito pesquisado4 . Com este procedimento, houve a 
coleta de novos dados e, ao mesmo tempo, a ampliação da capacidade de entendimento e 
da procura de maior sentido aos elementos norteadores das sugestões jurídicas a serem 
formuladas.  Os entrevistados, ao saberem do objetivo deste trabalho, comportaram-se 
como co-participantes da própria pesquisa. Por vezes, abriram aos pesquisadores suas 
anotações contábeis, reveladoras das estratégias de sobrevivência utilizadas. Este fato 
aumenta a responsabilidade dos pesquisadores com os resultados deste trabalho, mas 
também indica às instituições contratantes o acerto dos objetivos do edital que dá origem 
à pesquisa e, em decorrência, a responsabilidade com os possíveis desdobramentos. 

As entrevistas realizadas procuraram dar conta da diversidade dos empreendimentos 
solidários. Foram feitas obedecendo ao critério de contemplar empreendimentos de 
diferentes tipos, atividades econômicas e áreas de atuação (rural, urbana, rural e urbana).  
Aconteceram junto a empreendimentos localizados em dois estados brasileiros: na Paraíba, 
região nordeste; e em São Paulo, região sudeste, mais precisamente na capital desse estado. 

4 Sobre o uso de entrevistas, ver, especialmente, BOURDIEU, Pierre (Coord.) A Miséria do Mundo. Petrópolis-RJ: Vozes, 1997
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2.2.1. As gradações da informalidade 

As experiências analisadas in loco nos revelam que há facetas, níveis e gradações do 
trabalho classificado de informal. Podemos elaborar uma tipologia dos empreendimentos 
informais como dois tipos ideais, representativos de muitas experiências no Brasil no 
campo da economia solidária:. 

I – Grupos com severas limitações de sustentabilidade em termos de viabilidade 
econômica e solidária e também em termos de cooperativismo e autogestão. 

II- Grupos com potencial econômico e organizativo já inicialmente desenvolvido, em 
termos de cooperativismo, relações solidárias e de autogestão. Neste caso, a diminuição 
da carga tributária para sua formalização e a diminuição legal do número de pessoas para 
se constituírem em cooperativas são fatores que podem ter impactos em curto prazo.

Exemplifica o grupo I: - Grupo Informal das mulheres artesãs – Alto Sertão da Paraíba: 
O grupo das mulheres artesãs constitui-se como um tipo ideal, representativo daqueles 
empreendimentos que por sua fragilidade econômica e tecnológica, baixo nível de 
organização política e baixo grau de articulação com o mercado têm um potencial mínimo 
de conquistar sua sustentabilidade como empreendimento econômico e beneficiar-se das 
vantagens jurídicas de sua formalização como uma associação e/ou cooperativa. Constituído 
há três anos, impulsionado pela política dos Fundos Rotativos Solidários (FRS)5, contava 
com vinte mulheres, das quais, atualmente, restaram apenas seis. O grupo encontra-se 
praticamente paralisado. 

Como exemplo do Grupo II, temos: 

- Grupo informal de fabricação de salgados – Litoral Sul Paraíba

O grupo de fabricação de salgados, formado por três mulheres, constitui-se como um 
tipo ideal daqueles empreendimentos que são razoavelmente organizados, tem potencial 
de crescimento, dado que mesmo tendo acesso a um mercado restrito, já conseguem obter 
sobras que complementam a renda familiar, garantem relativa autonomia e modificam, 
em certa medida, as relações familiares. Considerando que o grupo é formado por três 
integrantes, com reduzidos custos, estima-se que a sobra mensal individual seja entorno 
de R$ 405,006 aproximadamente.

5 Segundo a SENAES/MTE, os Fundos Rotativos são “fundos mantidos por entidades da sociedade civil ou organizações comunitárias, 
e destinados ao apoio de projetos associativos e comunitários de produção de bens e serviços. Por meio dos fundos rotativos solidários, 
investem-se recursos na comunidade, através de empréstimos com prazos e reembolsos mais flexíveis e mais adaptados às condições 
socioeconômicas das famílias empobrecidas beneficiadas nos projetos. Com isso, o financiamento é mais barato e mais acessível para os 
projetos apoiados, favorecendo o acesso mais democrático e solidário ao crédito, e estimulando o desenvolvimento local”. A experiencia 
pregressa dos pesquisadores indica a Cáritas como grande propulsora dessa iniciativa e seu esforço permanente de colocar a ampliação 
desses recursos na agenda política dos Ministérios do Trabalho (MTE) e do de Desenvolvimento Social (MDS). (http://www3.mte.gov.br/
ecosolidaria/prog_fomento_financas_rotativos.asp). Segundo Gonçalves (2010), “no Estado da Paraíba práticas de Fundos que circulam 
na comunidade são antigas; datam de 30 anos quando pequenos agricultores apoiados pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s) se 
associavam para disponibilizar e gerir recursos financeiros visando atender as necessidades imediatas da comunidade que ressarciam tais 
recursos trocando produtos entre si (como porcos, cabras, galinhas e sementes) configurando, desde longa data, a partir das relações de 
troca, o circuito da dádiva”.

6 Este cálculo representa 65% do salário mínimo de 2012.
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Os entraves para consolidação e consequente formalização do grupo são de três 
ordens, principalmente: falta de sede própria - no momento o grupo fabrica no mesmo 
local da associação à qual tem filiação; acesso a crédito para realizar investimentos 
em equipamentos e adaptação do local às exigências da Vigilância Sanitária e, após o 
incremento das vendas, aumentar o número de participantes mediante a realização de 
cursos e/ou outras formações. 

Por serem informais, as integrantes do grupo estão desprotegidas dos direitos sociais 
e não tem acesso às políticas públicas, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)7.

Percebe-se que a diferença apresentada entre grupos Tipo I e II está na manutenção 
regular da atividade econômica, que permite a cada integrante do grupo Tipo II uma parte 
da pequena sobra, que passa a garantir a continuidade do próprio grupo. A separação pode 
parecer tênue, mas ela significa, principalmente, certa estabilidade na comercialização 
da produção e na regularidade do funcionamento diário. 

 Nas condições atuais para a formalização dos grupos, algumas assessorias vêm 
indicando que grupos como esses deveriam apostar na formalização de cada um de seus 
membros, como microempreendedores individuais (MEI), de forma a poderem contar com 
a emissão de nota fiscal, o que poderia ser feito em rodízio pelas integrantes do grupo, 
possibilitando a ampliação do acesso ao mercado, inclusive com a venda para os setores 
públicos8.  Pensa-se que, a partir desse novo patamar, será possível buscar outros tipos de 
formalização, uma vez que o pequeno número de associados é impeditivo da formação de 
uma cooperativa, mesmo nos termos da nova Lei das Cooperativas de Trabalho, já aprovada.

Contudo, a alternativa do MEI – como outra, a seguir comentada, referente à formalização 
como micro empresa – fere os princípios organizativos das cooperativas, especialmente 
no que diz respeito à autogestão e democracia. 

Em síntese, sobre a condição dos grupos informais, podemos trabalhar a hipótese de 
que, tanto o acesso ao mercado como às políticas públicas, são inversamente proporcionais 
à capacidade de formalização dos empreendimentos, ou seja, os que mais necessitam 
acabam ficando de fora das políticas públicas, que precisam ser recriadas ou assumirem 

7 Os agricultores familiares podem fornecer alimentos para as escolas da Rede Pública de Ensino com ajuda da Lei 11.947/2009. A legislação 
determina que no mínimo 30% do valor destinado para a compra da merenda escolar – recurso do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) – deverá ser utilizado na aquisição da produção agrícola familiar.  Em 2009, o orçamento do PNAE destinado à aquisição 
de produtos da agricultura familiar somou R$ 600 milhões (30%). Mas, o PNAE pode destinar todo o seu orçamento (mais  de R$ 2 bilhões) 
para os produtores familiares.

8 Pode se formalizar como MEI o empresário individual que atenda às seguintes condições:  tenha obtido faturamento no ano anterior de 
até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou R$ 5.000,00 (cinco mil) por mês no caso de início de atividade; (Valor vigente a partir de janeiro 
de 2012); seja optante pelo Simples Nacional; exerça as atividades permitidas para o MEI, possua um único estabelecimento; não participe 
de outra empresa como titular, sócio ou administrador; tenha, no máximo, um empregado com remuneração de um salário mínimo ou 
piso da categoria (o que for maior); exerça atividade permitida no local pretendido, segundo a legislação municipal de uso e ocupação do 
solo e demais posturas. Há mais de 400 ocupações que podem ser formalizadas por meio da figura do MEI. A grande novidade do MEI vem 
justamente da isenção de praticamente todos os tributos. Paga-se apenas uma taxa fixa mensal de 5% do salário mínimo vigente (R$ 31,10) 
a título de contribuição previdenciária ao INSS, R$ 1,00 de ICMS para o Estado (se a atividade for comércio/indústria), e/ou R$ 5,00 de ISS 
para o município (se a atividade for prestação de serviço. Retirado de:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/planejamento/mei/informacoes_gerais/index.php?p=20463, consulta realizada em setembro 
de 2012.
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outra capilaridade para atingir esses grupos.

A pesquisa indica que para os dois tipos de grupos, ainda que com intensidades 
diferenciadas, é necessária a ampliação de uma política permanente de qualificação/formação 
continuada no âmbito da atividade desenvolvida pelo grupo, na gestão do empreendimento e 
em economia solidária, entre outros assuntos, tanto para os trabalhadores(as) já  associados, 
quanto com o objetivo de qualificar novos integrantes interessados em compor o grupo.  
Mas é preciso, também, uma política pública de acesso ao crédito produtivo com nenhum 
e/ou com baixos juros, para que os empreendimentos possam investir em equipamentos, 
em melhoria de condições dos locais de funcionamento, para se adequarem às exigências 
da produção bem como às determinações da Vigilância Sanitária nos casos necessários, 
e para formarem capital de giro. Ainda, é preciso que não haja descompasso entre essas 
políticas, mas que elas atuem de forma integrada, potencializando-se mutuamente.

Cabe, ainda, fazer o destaque sobre as diferenças da informalidade no meio urbano 
e rural. A informalidade dos empreendimentos no espaço urbano revela-se com maior 
intensidade, como já foi dito neste trabalho, exigindo outros desenhos de políticas públicas. 
A proximidade com a miséria é própria do espaço urbano, diferentemente das áreas rurais, 
onde a pobreza presente com a intervenção adequada tem melhor condição de resolução. 
A espoliação urbana é um todo - não há como se plantar ou pescar no asfalto – daí a 
miséria, como revelam os catadores ou os moradores de rua.

As entrevistas também indicam a existência de políticas aparentemente interessantes, 
mas exigem adequação. É o que relata um empreendimento paulista, hoje formalizado 
como empresa, que adquiria a nota fiscal por meio de um órgão governamental. Trata-se 
da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco). Consta no sítio 
dessa entidade que os artesãos, regularmente cadastrados na Sutaco, podem solicitar à 
autarquia a emissão de Nota Fiscal para venda, exposição, consignação e transporte de 
peças artesanais.

O grupo em questão gastava com a aquisição dessa nota fiscal valor superior àquele 
que gastaria se estivesse legalizado, o que é surpreendente. Assim, uma política de apoio 
torna-se um castigo.

2.2.2. O caminho da formalização pelas associações – um exemplo 

interessante

O fio virtuoso de políticas integradas, facilitadoras da formalização dos empreendimentos 
solidários, foi constatado junto a outro grupo de trabalhadores entrevistados, que se 
voltam à produção do mel e que se apresentam organizados em associações.  Nesse 
caso, as políticas de assistência ligadas à Articulação no Semi Árido Brasileiro/ASA 
Brasil, combinadas com a política de fundos rotativos e às compras governamentais, por 
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meio do PAA, PNAES, na chave de atuação da Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), criaram condições para que o(s) grupo(s), num espaço relativamente pequeno de 
tempo9, afirmassem a necessidade de se organizarem em cooperativa. Os trabalhadores 
relatam sua evolução, partindo do status de uma “organização da base” para um grupo 
informal, depois organizado em associação, chegando, finalmente, à cooperativa, ainda 
não implantada, mas afirmada como uma necessidade. Os trabalhadores do mel estão 
mais avançados do que as instâncias regulatórias do próprio município, que não dispõe de 
uma logística em vigilância sanitária para emissão do SIM (Selo de Inspeção Municipal), 
demandado por estes trabalhadores.

2.2.3. O caso das cooperativas

No extremo oposto à informalidade, os pesquisadores entrevistaram cooperativas. Uma 
delas, situada em área urbana, conta com cerca de 300 cooperados e de 200 empregados. 
Para além da questão contraditória da convivência entre cooperados e empregados, o 
contato com um empreendimento formalizado e de maior porte econômico mostrou a 
amplitude da discussão sobre a identidade dos empreendimentos de economia solidária. 
Se, por um lado, a grande cooperativa apresenta questões similares aos empreendimentos 
que se encontram na informalidade, tais como a necessidade de formação continuada dos 
trabalhadores e do crédito, que nesse caso seria de valor substancial e já fora obtido junto 
ao BNDES, por outro, como grande empreendimento apresenta demandas qualitativamente 
diferentes do ponto de vista dos entraves tributários. Em especial, citamos a insegurança 
jurídica referente a interpretação do ato cooperativo, uma questão bastante sensível para 
uma cooperativa economicamente consolidada.

3. SUJEITOS SOCIAIS EM DISPUTA – 
MARCHAS E CONTRAMARCHAS DA 

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA

Para estudar os principais pontos de convergência e divergência entre os sujeitos 
políticos (governamentais e da sociedade civil) envolvidos no debate em torno do novo 
marco regulatório do cooperativismo no Brasil foram realizados diferentes procedimentos: 

9 Os trabalhadores entrevistados pertencem a uma associação, criada em 2003, e que se faz presente em dez municípios.
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entrevistas10; estudo dos documentos públicos das entidades em relação ao tema11 e  
registros de participação pregressa de integrantes da equipe de pesquisa em reuniões e 
espaços de discussão e negociação. 

Como em toda pesquisa qualitativa, há o peso das impressões particulares dos 
pesquisadores, não podendo neste caso, o leitor deixar de levar em consideração que 
“um ponto de vista é sempre a vista de um ponto”.

O cooperativismo brasileiro possui hoje diversas matrizes - de trabalhadores industriais 
a profissionais liberais, de trabalhadores sem terra a latifundiários, de catadores de material 
reciclável a consumidores urbanos – e também  diversos espectros políticos ideológicos.

A década de 1980 foi marcada no Brasil por dois processos concomitantes e paralelos, 
um de ordem econômica e outro de ordem político-social, determinantes para o re(s)-
surgimento do cooperativismo popular e da Economia Solidária no Brasil. Se por um lado, 
ficou conhecida pelos economistas como a década perdida do ponto de vista econômico, 
com inflação galopante, falta de crescimento, aumento exponencial do desemprego e 
estagnação; por outro, ficou marcadamente conhecida pelos cientistas sociais como a 
década de intensa “invenção democrática” e politização da sociedade brasileira, tendo 
como grande marco todo o processo de emergência e mobilização dos movimentos sociais 
em torno da luta pela redemocratização, após o longo período de ditadura militar. Este 
processo trouxe novos sujeitos para a arena pública, politizou novos temas e radicalizou 
a democracia no Brasil, abrindo novos espaços de participação popular (Sanchez, 2011).  

Neste duplo processo, re(s)-surgem as experiências de empreendimentos autogeridos, 
de participação associada e democrática de trabalhadores no processo de produção, 
iniciando, enfim, um novo ciclo do cooperativismo brasileiro.

Devido a este crescimento e a sua vitalidade, com cooperativas advindas de diversos 
setores da sociedade e formadas pelos mais diversos sujeitos sociais, passaram a surgir 
outras entidades de representação do cooperativismo, com diferentes matizes e cores. 
Dentre essas entidades, a título de exemplo, temos:

• Em 22.06.2005, foi criada a UNICAFES – União Nacional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária. Representa mais de 1.000 cooperativas no 
país e está se estruturando em cinco unidades regionais e outras estaduais congêneres. 
A UNICAFES tem historicamente proximidade com movimentos de trabalhadores rurais, 
particularmente com a CONTAG, e com o sindicalismo rural brasileiro. Nas palavras da 
própria UNICAFES, sua missão é:

10 Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas com Representantes do Governo: Jerônimo Rodrigues Souza - Secretário de Desenvolvimento 
Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrario, Paul Singer - Secretário Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho 
e Emprego; Representantes da sociedade civil: Ademar Bertucci – integrante da coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária,    
Pedro Christofolli – participante da CONCRAB,    Luigi Verardo – diretor da ANTEAG.

11 Documentos consultados: pareceres e cartas de entidades ou conjunto de entidades se posicionando sobre o tema e relatórios e memórias 
de reuniões e audiências públicas.
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Tornar o cooperativismo um instrumento de desenvolvimento local 
sustentável dos agricultores e das agricultoras familiares, provendo 
a inclusão social articulando iniciativas econômicas que ampliem as 
oportunidades de trabalho, de distribuição de renda, de produção de 
alimentos, das melhorias de qualidade de vida, da manutenção da 
biodiversidade e da diminuição das desigualdades12.

• Em 2004, foi criada a União e Solidariedade das Cooperativas  e Empreendimentos 
de Economia Social do Brasil – UNISOL- BRASIL. Em 2010 a UNISOL/Brasil possuía mais 
de 700 cooperativas espalhadas pelos 27 estados da federação. A UNISOL/Brasil surgiu 
com forte apoio da Central Única dos Trabalhadores/CUT, e segundo sua pagina na web 
tem por objetivo:

A UNISOL Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos 
Solidários) é uma associação civil com fins não econômicos, de âmbito 
nacional, de natureza democrática, cujos fundamentos são o compromisso 
com a defesa dos reais interesses da classe trabalhadora, a melhoria 
das condições de vida e de trabalho das pessoas, a eficiência econômica 
e o engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira 
com base nos valores da democracia e da justiça social13. 

• A Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária (CONCRAB) - entidade 
Ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi foi criada em 1992 
com objetivo de organizar a produção nos assentamentos do MST a partir do fomento de 
cooperativas e da cooperação. Neste sentido, a CONCRAB aglutina cooperativas e centrais 
de cooperativas e há duas décadas representa centenas de cooperativas de produtores 
organizados nos assentados rurais. Como afirmam seus militantes:

A Confederação (Concrab), organização das cooperativas na terceira 
instância, tem a função de coordenação geral das políticas e planejamento 
do desenvolvimento das atividades das cooperativas. Cabe ainda, organizar 
a formação técnica (administrativa, financeira e agronômica) de caráter 
nacional, desenvolver estudos e estratégicas de mercado, cuidar das 
relações internacionais relacionadas às cooperativas (exportação, por 
exemplo) e articulação com outras confederações.

• A Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas Autogeridas e Co-geridas 
(ANTEAG) surgiu em 1991, inicialmente a partir da criação de cooperativas por trabalhadores 
que buscavam recuperar empresas em crise através da autogestão, e já representou 
mais de 400 empresas recuperadas e/ou controladas pelos trabalhadores na forma de 

12 http://cirandas.net/unicafes. Consultado em agosto de 2012.

13 http://www.unisolbrasil.org.br/. Consultado em agosto de 2012
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cooperativas. Segundo seu web site, o objetivo da Anteag é:

Promover a construção, divulgação e desenvolvimento de modelos 
autogestionários que contribuam para criar/recriar trabalho e 
renda desenvolvendo a autonomia e formação dos trabalhadores, 
estimulando ações solidárias e fraternas e representando as empresas/
empreendimentos autogestionários14. 

• O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES)15, criado em Plenária em junho de 
2003, com a participação de mais de 900 delegados, hoje está organizado nos 27 estados do 
Brasil e representada milhares de cooperativas e empreendimentos econômicos solidários 
através dos Fóruns Estaduais de Economia Solidária. Além dos empreendimentos e 
cooperativas, também compõem o FBES entidades de representação das cooperativas, 
como a UNICAFES e ANTEAG, entidades de apoio e fomento a economia solidária, ligadas 
a igrejas, sindicatos, ONG´s, universidades etc., e gestores públicos de economia solidária, 
organizados na Rede de Gestores Públicos de Economia Solidária.  

Desde 2003, essas entidades e a OCB têm se posicionado e debatido mais constantemente 
os diversos temas em torno dos diferentes marcos jurídicos envolvendo o cooperativismo.

Apesar de diversas e de suas origens distintas, as entidades que poderíamos chamar 
de ligadas aos movimentos sociais e ao campo da economia solidária (FBES, ANTEAG, 
CONCRAB, UNISOL, UNICAFES) têm buscado construir, com maior ou menor convergência, 
uma articulação conjunta e posicionamentos comuns sobre os mais diversos temas, 
particularmente aqueles referentes ao marco jurídico do cooperativismo. Neste sentido, 
inclusive, parte dos documentos coletados nesta pesquisa são assinados pelo conjunto 
destas entidades.

Contudo, nem sempre foi assim. Como destacaremos no aprofundamento histórico 
do próximo item, relativamente à criação da OCB, principalmente no período da ditadura 
militar (nos anos 60 e 70), o cooperativismo brasileiro ficou atrelado a uma estratégia 
governamental de modernização conservadora do campo brasileiro, perdendo sua inserção 
em outros segmentos da sociedade e se homogeneizando, tanto social quanto politicamente.

 
 De certo modo, as novas entidades em seu conjunto se posicionam num certo campo 

de conflitos16, construindo unidade no confronto com o seu antagônico, a OCB, sendo este 
antagonismo o propulsor destas construções comuns de posicionamentos.

14 http://cirandas.net/anteag. Consultado em agosto de 2012.

15 www.fbes.org.br

16 Estamos entendo campo de conflito como uma arena pública onde convivem elementos, sujeitos e interesses contraditórios e em conflito, 
pressionando-se para definir-se, e que a partir deste “determinado equilíbrio de forças” (THOMPSON,1989;32), os sujeitos em conflito vão 
construir suas alianças e oposições e suas próprias identidades.“ Thompson, ao analisar as relações gentry/plebe na inglaterra do século 
XVIII, afirma que lá “nós nos encontramos não tanto em uma inflexível batalha entre antagonismos irreconciliáveis, como com um ‘campo de 
forças sociais’” (p.40,). O autor explica assim o que entende por campo de força, ou campo de conflito: “Estou pensando em um experimento 
escolar em que uma corrente elétrica magnetiza uma placa coberta de lâminas de ferro. As lâminas, que estavam uniformemente distribuídas, 
se arranjavam em um pólo ou em outro, enquanto entre elas as lâminas que permaneciam em seu lugar tomavam o aspecto de alinhamentos 
dirigidos a um ou outro polo oposto” (THOMPSON;1989,41)
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Apesar destas convergências, contudo, podemos perceber entre elas diferenças de 
posicionamentos e estratégias. Alguns temas principais as separam, como a questão da 
representação do “sistema cooperativista”, havendo entidades, como a UNICAFES, que 
advogam por uma multiplicidade de representação (mas que esta seja regulada), e outras 
que advogam pela total liberdade de representação (caso, por exemplo, da CONCRAB). Outro 
tema que separou e reaglutinou as forças do campo do cooperativismo foi a aprovação da 
nova lei das cooperativas de trabalho, colocando, neste caso, a OCB e a UNISOL a favor 
da aprovação da lei, e a UNICAFES e a CONCRAB contrárias a mesma.

Além destas entidades, que são as principais em torno do cooperativismo, outras 
organizações da sociedade civil e movimentos sociais têm se envolvido nos debates e 
embates em torno do marco jurídico do cooperativismo, geralmente a partir de questões 
pontuais, tais como:

• Movimento de luta antimanicomial e pela reforma psiquiátrica: O movimento de 
luta antimanicomial, no contexto da sua luta pela reforma psiquiátrica, foi e tem sido um 
dos importantes sujeitos nas questões relativas ao cooperativismo social. De fato, foi o 
movimento de luta antimanicomial que nos anos de 1990 propôs, a partir do modelo italiano, 
a aprovação de uma lei das cooperativas sociais no Brasil. Esta lei foi aprovada em 1999 
e tem sido um importante instrumento na organização de pessoas com desvantagens de 
acesso ao mundo do trabalho.

• Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável: Já há algumas décadas, 
os catadores de material reciclável tem se organizado em movimento, para efetivar sua 
representação política, e em cooperativas, como forma de se organizarem economicamente. 
Neste contexto, e a partir de seu contínuo fortalecimento, o movimento dos catadores tem 
cada vez mais participado dos debates em torno dos marcos jurídicos do cooperativismo.

• Movimento sindical do campo: Pela enorme presença de cooperativas no meio rural, 
particularmente entre agricultores familiares, os principais sindicatos de trabalhadores 
rurais, como CONTAG e FETRAF, têm tido participação ativa nos debates sobre a lei geral 
do cooperativismo e sobre cooperativas de crédito.

• Centrais Sindicais – Particularmente a CUT, que vem debatendo o cooperativismo 
e a economia solidária desde os anos de 1990, tem se interessado pelo marco jurídico da 
economia solidária e do cooperativismo.

 
Ainda, devido à pluralidade do cooperativismo, conforme o segmento que se trabalhe, 

novos sujeitos se envolvem em torno dos debates sobre o marco jurídico do cooperativismo. 
Assim, quando se trata do tema das cooperativas de trabalho, participam também o 
Ministério Público do Trabalho, as cooperativas de médicos, o Conselho Federal de Medicina, 
entre outros. Nas regulamentações das cooperativas de crédito, envolve-se o Banco Central 
do Brasil. Quando se trata de cooperativas sociais, aparecem movimentos ligados e pessoas 
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com deficiência, entidades ligadas aos direitos humanos, entre outras.  
 
Além das entidades da sociedade civil está presente o governo federal17. Seus 

diversos órgãos trabalham com a temática, desde 2005, quando a reformulação das 
leis cooperativistas voltou para a pauta do Congresso Nacional. Vem participando do 
debate, buscando mediações, tendo tomado posições explícitas em relação à lei geral do 
cooperativismo, como em legislações especificas.

4. APROFUNDANDO O CONTEXTO 
HISTÓRICO: A CRIAÇÃO DA LEI Nº 
5.764/1971 E DA OCB

A criação do sistema de unicidade de representação das cooperativas no Brasil ocorre 
no contexto histórico específico da ditadura militar. Num processo de acirramento das 
tensões sociais e políticas, intensificado pelo contexto da Guerra Fria, o golpe militar de 1964 
foi a saída das classes dominantes, por meio do uso da força, para conter a participação 
política da classe trabalhadora e estabelecer um processo de modernização conservadora, 
articulado “pelo alto”, por acordo entre diferentes parcelas das classes dominantes e com 
a conservação de estruturas pré-capitalistas, principalmente o latifúndio18. 

Após o golpe militar de 1964, verificou-se um processo generalizado de intervenção 
do regime militar nas diversas instâncias da sociedade civil que lhe pudessem oferecer 
resistência, e uma concentração total de poderes nas mãos do Poder Executivo, em 
detrimento do Legislativo e do Judiciário. Suspenderam-se os direitos políticos e cassaram-
se os mandatos legislativos daqueles considerados inimigos do regime, pelo Ato Institucional 
n.º 1. Extinguiram-se os partidos políticos e instaurou-se o bipartidarismo, pelo Ato 
Institucional n.º 2. O movimento sindical, um dos principais setores da sociedade civil que 
se mobilizavam em oposição ao regime, foi reprimido com a intervenção nos sindicatos, 
por meio dos artigos 528 e 555 da CLT, e com a restrição ao exercício do direito de greve, 
pela Lei n.º 4.330, de 1964, entre outras medidas de intervenção. E, por fim, com o Ato 
Institucional n.º 5, endureceu-se a repressão às mobilizações populares e ao movimento 
estudantil, através da suspensão do habeas corpus para “crimes políticos, contra a 
segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular”19, tornando-se 
sistemática a realização de prisões políticas e tortura. 

O AI-5 também deu plenos poderes ditatoriais para o Poder Executivo decretar o 

17 Ainda, em diversas discussões, representantes do fórum de gestores públicos da Economia Solidária de municípios e estados fazem-se 
presentes.

18 Eduardo FARIA, A Organização das Cooperativas Brasileiras e a negação do direito fundamental à livre associação, pp. 47-48.

19 BRASIL. Ato Institucional n.º 5, de 13 de dezembro de 1968.
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recesso do Poder Legislativo nas três esferas da União, e durante sua vigência, impôs-se 
a censura prévia à imprensa, ao cinema, ao teatro e à música20. Sob a mão de ferro do AI5, 
é aprovada, em regime de urgência, a Lei Federal nº 5.540/68, que estabeleceu a Reforma 
Universitária, dando fim temporário às lutas pela mudança do sistema educacional como 
um todo posto que, na sequência, foi imposta a Lei Federal nº 5692/71, completando a 
reforma militar da educação básica e superior.

O governo intervinha e desarticulava os espaços da sociedade civil que se opunham 
ao regime militar e, ao mesmo tempo, estimulava a criação de entidades que apoiassem 
e dessem legitimação política e ideológica ao regime, preenchendo o vácuo produzido 
na sociedade pela repressão. Nesse processo de centralização de poder e controle e de 
construção de espaços de sustentação do regime, em 1969, o governo procurou, também 
no intuito de apoiar o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento econômico do 
setor rural, por meio da atuação do Ministério da Agricultura, estimular a unificação das 
duas entidades representativas do cooperativismo do Brasil à época, a Aliança Brasileira de 
Cooperativas – ABCOOP, e a União Nacional das Associações de Cooperativas – UNASCO, 
resultando na criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)21.

Após a sua criação, a OCB integrou, conjuntamente com representantes do governo, 
um chamado grupo de estudos para discutir e definir uma política nacional para o 
cooperativismo. Esse grupo elaborou o Projeto de Lei 292, depois convertido na Lei nº 
5.764/1971, por meio da qual seria atribuída à OCB a função de representar e centralizar 
todas as medidas relacionadas ao cooperativismo no Brasil22.

A Lei nº 5.764/1971 estabeleceu um sistema de controle sobre o cooperativismo baseado 
em três instâncias. Em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Cooperativismo (CNC), 
responsável pela ordenação e regulamentação geral da política nacional. Subordinados 
a ele, os órgãos executivos federais de fiscalização e controle, representados pelo Banco 
Central do Brasil, para as cooperativas de crédito, o Banco Nacional da Habitação, para 
as cooperativas de habitação, e o INCRA, para as demais cooperativas. E por fim, a OCB, 
elevada pela lei à condição de órgão técnico-consultivo responsável pela representação e 
defesa do chamado “sistema cooperativista nacional”.

Em seus arts. 105 e 107, a lei determinou a obrigatoriedade para todas as cooperativas 
de registro na OCB, suprimindo qualquer forma de liberdade de criação de cooperativas sem 
que elas passassem por seu crivo, e qualquer liberdade de associação das cooperativas 
em relação a ela. À OCB era delegada a função de autorizar o registro, fiscalizar e até 
denunciar práticas nocivas ao Conselho Nacional do Cooperativismo.  Procurando manter 
um poder de controle direto sobre as cooperativas, o governo instituiu um procedimento de 

20 G. A. D. SOARES, Censura durante o regime autoritário, p. 22 e ss.

21 Segundo a ata de constituição da OCB, a reunião que deliberou pela fusão das duas entidades ocorreu por convocação do então Ministro 
da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, e foi realizada em seu gabinete. Cf. Eduardo FARIA, A Organização das Cooperativas Brasileiras e 
a negação do direito fundamental à livre associação, pp. 70-71

22 Ibid., pg. 133.
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autorização de funcionamento, no qual os órgãos executivos federais de controle tinham 
competência para verificar a “existência de condições de funcionamento da cooperativa 
em constituição”23:

O regime da Lei nº 5.764/1971 caracteriza, portanto, o sistema cooperativo como uma 
estrutura na qual, por meio de agentes dos setores público e privado, o Estado suprimia 
qualquer forma de autonomia de constituição e organização das cooperativas. Nesse 
sistema, a OCB era crucial para a manutenção da unidade da doutrina cooperativista, 
garantindo que ela permanecesse alinhada ao projeto político do regime militar.

4.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5764/71

Nos anos 80, com o ressurgimento de novas formas de organização social no 
cooperativismo, a Lei 5764/71 se tornava anacrônica, tanto por manter uma herança de 
tutela do Estado, quanto pelo fato de que as cooperativas populares (ou de economia 
solidária) que surgiam, não se enquadravam no modelo de cooperativa ao qual a lei 
se dirigia: majoritariamente agropecuárias e orientadas por uma visão empresarial e 
agroexportadora.

Refletindo seu contexto de ascensão democrática, a Constituição de 1988 trouxe 
dois dispositivos que contrariam frontalmente o regime jurídico do cooperativismo, 
tal como estabelecido pela Lei nº 5.764/1971. Contidos no rol dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, no art. 5º, XVIII, o direito à livre constituição de cooperativas e a proibição 
da intervenção estatal em seu funcionamento foram afirmados, na medida em que “a 
criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”. Ainda o art. 5º, XX, proibiu 
expressamente a possibilidade de se obrigar alguém a se associar ou permanecer associado 
a qualquer tipo de entidade.

Fazendo-se uma interpretação sistemática dos dois dispositivos, pode-se desdobrar 
o direito à liberdade de organização e associação para constituição e representação das 
sociedades cooperativas nas seguintes dimensões: 

a) como o direito de livre criação dessas sociedades e de livre estabelecimento 
das normas de organização, funcionamento e representação interna; b) como 
direito à livre associação das sociedades cooperativas entre si, para deliberarem 
sobre a criação de pessoa jurídica que as congregue e as represente na defesa 
de seus interesses comuns ou, em sentido oposto, o direito de se desvincular 
espontaneamente da pessoa jurídica a que estavam associadas, e c) em sua vertente 
negativa, pode ser compreendido como o direito a não se associar, ou de não tomar 

23 Arts. 17. e 18.
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parte de qualquer entidade representativa, como têm ressaltado a doutrina e as 
Cortes Constitucionais de outros países24. 

Portanto, o direito de livre associação, nessas três dimensões, foi inscrito entre os 
direitos fundamentais e à luz dele deve ser analisada a constitucionalidade da Lei nº 
5.764/1971, especialmente seus artigos que dispõem sobre a unicidade de representação. 
Os artigos 105 e 107, ao conferirem à OCB a representação das cooperativas, e imporem 
o registro nela para o seu funcionamento, violam claramente o direito de livre associação 
garantido na Constituição, e, na medida em que são direitos fundamentais, são uma 
afronta ao próprio Estado Democrático de Direito. O mesmo se dá com os artigos 17 e 
18, que estabeleciam o procedimento de autorização de funcionamento das cooperativas 
pelo Estado.

Assim, tem sido o entendimento da jurisprudência. Ao apreciar demanda a respeito 
da obrigatoriedade de filiação de uma cooperativa à Organização das Cooperativas do 
Estado do Rio Grande do Sul (OCERGS), a Justiça Federal do Rio Grande do Sul firmou o 
entendimento, em caráter liminar, de que tal exigência cerceia o direito constitucional de 
livre associação garantido no art. 5º, incisos XX e XVIII.  Se não dependem de autorização 
do Poder Público, as cooperativas dependeriam menos ainda de autorização por entidades 
privadas, como a OCB, para o registro na Junta Comercial25.  Igualmente, o Ministério Público 
Federal manifestou entendimento, em outro mandado de segurança, nesse mesmo sentido, 
quanto ao tema da liberdade de associação, sendo depois acatado na decisão de mérito26. 

 
Caso se adote essa interpretação da garantia do direito à livre associação pela 

Constituição, a conclusão lógica que se segue é a revogação tácita, por superveniência 
das normas constitucionais, dos artigos 17, 18, 105 e 107da Lei nº 5.764/1971, sob o 
ângulo material, assim como do sistema de controle do Estado sobre as cooperativas, de 
forma direta ou forma delegada, através da OCB. Conforme veremos, no entanto, em face 
da persistência na legislação de diversos Estados da obrigatoriedade de filiação à OCB, 
a jurisprudência aponta a inconstitucionalidade desse poder conferido à OCB a partir de 
outros fundamentos.

4.2. INCOSTITUCIONALIDADE POR INVASÃO DE COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA FEDERAL

Além de sua inconstitucionalidade por violação da liberdade de associação, tais 
prerrogativas conferidas pela Lei nº 5.764/1971 à OCB violam outros preceitos constitucionais. 
A OCB, desde a edição da lei, tem tido presença em juntas comerciais de diversos estados, 

24 Eduardo FARIA, A Organização das Cooperativas Brasileiras e a Negação do Direito Fundamental à Livre Associação, pg. 94.

25 BRASIL. Justiça Federal. Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Circunscrição Judiciária de Porto Alegre. Mandado de Segurança n.º 
2003.71.00.0017767-7. Adair Machado Barbosa e outros e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul - OCERGS. Juíza Federal 
Verbena Duarte B. de Carvalho. 2003.

26 BRASIL. Justiça Federal. Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Circunscrição Judiciária de Porto Alegre. Mandado de Segurança n.º 
2003.71.00.006267-9. Ademar de Oliveira e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul - OCERGS. Procurador da República Marcelo 
Veiga Beckhausen. 2003.
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seja por indicação de vogais pelo governador, seja por previsão normativa por lei estadual 
exigindo pré-certificado de registro na OCB para registro na junta comercial. Alega-se 
frequentemente que a presença de vogais da OCB nas juntas, com poderes de tomar 
decisões singulares sobre o registro de cooperativas, estaria acarretando, em muitos casos, 
a denegação dos pedidos de registro de empreendimentos econômicos solidários por 
questões políticas, além da imposição do registro na OCB para a realização do registro27.  

Embora a Lei 8.934/94 não garanta a participação de vogais indicados pela OCB, um 
projeto de lei de autoria do Deputado Reinaldo Azambuja (PSDB/MS), o PL 1953/2011, 
propõe um aumento no número mínimo de vogais para incluir representantes das filiadas 
da OCB28 para a análise de atos constitutivos, sob a justificativa de contribuir para um 
aprimoramento dos quadros de vogais com a presença de pessoas com vasta experiência 
em cooperativismo, e com a multiplicação de seus conhecimentos entre seus pares29.  

Em alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, existem 
legislações específicas, que impõem o pré-certificado da OCB para a formalização. Nesse 
sentido, o caso do Rio Grande do Sul é mais uma vez paradigmático. A lei estadual 
11.829/02, que cria a Política Estadual Cooperativista, reserva a vaga de um dos dez vogais 
do plenário da Junta Comercial do Rio Grande do Sul para a OCERGS, afiliada gaúcha da 
OCB, e impõe registro nela para a realização do registro na junta comercial, além de exigi-
lo para a participação em processos licitatórios do Estado. No entanto, a jurisprudência 
tem declarado a inconstitucionalidade desta lei. Em demanda contra a exigência de pré-
certificado, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se manifestou pela 
inconstitucionalidade da lei por invasão de competência legislativa federal, na medida em 
que é competência privativa da União, segundo o art. 22, inc. I, da CR/88, legislar sobre 
direito comercial, inclusive o registro do comércio, enquanto compete, concorrentemente, 
à União, aos Estados e ao Distrito Federal, consoante o art. 24, inc. III, da CR/88 e seus 
parágrafos, legislar apenas sobre as juntas comerciais30. Essa distinção se deve ao fato 
de que as juntas comerciais se encontram sob uma subordinação hierárquica híbrida. 
Em matéria técnica de registro de empresa, elas devem reportar-se ao Departamento 
Nacional de Registro de Comércio, enquanto em questões de natureza administrativa 
e financeira (p. ex., relativas a funcionalismo ou orçamento), elas devem reportar-se ao 

27 Cita-se, geralmente, casos de empreendimentos agrícolas de assentamentos de reforma agrária que são impedidos de se registrar sob 
argumentos esdrúxulos, como a impossibilidade de inclusão da expressão “reforma agrária” na denominação social, ou a incompatibilidade 
das profissões dos cooperados com o cooperativismo. Cf. Eduardo FARIA, A Organização das Cooperativas Brasileiras e a Negação do Direito 
Fundamental à Livre Associação, pg. 83

28 SISTEMA OCB – CNCOOP –OCB – SESCOOP, Agenda Legislativa do Cooperativismo, Edição 2012, pg. 44. Disponível em versão digital em: 
<http://www.brasilcooperativo.coop.br/gerenciador /ba/arquivos/agendalegislativacooperativismo2012.pdf>. Acesso em 15 de abril de 2012.  

29 Ibid.

30 Brasil. Justiça Federal. Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Remessa “ex officio” 
em Mandado de Segurança Nº 2003.71.00.006267-9/RS Ademar Aldo de Oliveira e Outros e Presidente da junta Comercial do Estado do Rio 
grande do Sul. 2003. Cabe ressaltar ainda que a referida lei é objeto da ADI-2811, proposta pelo então governador do Rio Grande do Sul, 
Olívio Dutra, em 2002, por violação de competência legislativa do Poder Executivo, revista no art. 61, § 1º, II, e. Porém, como os fundamentos 
da contestação da constitucionalidade da lei pela ADI são outros, voltados para outros dispositivos normativos nela contidos, não nos 
aprofundaremos em seus argumentos.
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Poder Executivo estadual31. 

Poder-se-ia argumentar que a própria Lei nº 5.764/1971 obriga as cooperativas a se 
registrarem na OCB. No entanto, os artigos 17 e 18 da lei, que dispõem sobre a “autorização 
para funcionamento”, prevendo a tutela do Estado através do “órgão executivo federal de 
controle”, ou do “órgão local para isso credenciado”, encontram-se incontestavelmente 
revogados, conforme a unanimidade das posições hoje existentes32. Por outro lado, supondo 
que o art. 107 tenha sido recepcionado pela Constituição de 1988, conforme defende 
a OCB, a decisão da 4ª Turma do TRF da 4ª Região ainda faz sentido, se é feita uma 
interpretação literal do art. 107, que obriga as cooperativas a se registrarem na OCB para 
seu funcionamento. Ou seja, o art. 107 não implicaria na necessidade de pré-registro na OCB 
para o registro na junta comercial pelas cooperativas, mas apenas para o seu funcionamento 
regular. Portanto, qualquer tentativa pelos Estados de condicionar o registro de comércio 
ao pré-registro na OCB ou suas afiliadas incorre em flagrante inconstitucionalidade, por 
invasão das competências privativas da União previstas no art. 22, I da Constituição.

5. APONTAMENTOS SOBRE OS 
PROJETOS DE REGULAMENTAÇÃO DO 
COOPERATIVISMO EM TRAMITAÇÃO NO 
CONGRESSO NACIONAL

Devido à diversidade e à pluralidade de sujeitos em torno dos debates que vem ocorrendo 
no Congresso Nacional, optamos por apresentar apenas os principais pontos controversos 
das diferentes leis, a começar pela principal, a chamada Lei Geral do Cooperativismo.

5.1. OS PRINCIPAIS PONTOS CONTROVERSOS NO DEBATE DA 

NOVA LEI GERAL DO COOPERATIVISMO

A aprovação de uma nova Lei do Cooperativismo é um dos principais desafios para o 
desenvolvimento e a democratização do cooperativismo no Brasil, especialmente, para 
a garantia de possibilidades de formalização das cooperativas dos empreendimentos 
econômicos solidários. Como já afirmamos, pelo menos desde a década de 1980, surgiram 

31 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial – Direito de Empresa. Editora Saraiva. 2007. Pg. 39.

32 Mesmo o senador Osmar Dias, cujo PLS 3 de 2007 defende a manutenção da unicidade de representação com a OCB, reconhece a 
revogação das disposições  da Lei nº 5.764/1971 referentes 
ao controle do Estado. Cf. BRASIL. Projeto de Lei do Senado n.º 3 de 2007, Justificação, pg. 23. 
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uma série de empreendimentos que são cooperativas de fato, mas não de direito. Pode-
se observar uma mudança significativa da realidade social do cooperativismo brasileiro, 
que não foi acompanhada por mudanças no arcabouço jurídico de modo a incluir esta 
diversidade de experiências no âmbito do direito. Não são poucas as propostas que visam 
a realizar tais mudanças, mas nem todas caminham no sentido que nos parece urgentes, 
qual seja a de aproximar o direito da realidade social pujante que vem ocorrendo no país. 

Os projetos para a Lei Geral do Cooperativismo, atualmente em tramitação no Senado 
Federal, nas mudanças que trazem à Lei nº 5.764/1971 têm oposto os diversos setores do 
cooperativismo. O debate sobre a necessidade de renovação da legislação cooperativista do 
Brasil ocorre desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas os atuais projetos 
de lei geral, dispondo sobre as sociedades cooperativas, vêm sendo discutidos no Senado 
Federal há treze anos (PLS n.º 171 de 1999, de autoria do senador Osmar Dias, então filiado 
ao PSDB-PR; PLS n.º 428 de 1999, do senador José Fogaça/PMDB-RS e   PLS n.º 605 de 
1999, do senador Eduardo Suplicy/PT-SP). Desde então, tem ocorrido um intenso debate 
entre sujeitos políticos da sociedade civil e do Estado, ligados ao cooperativismo, sem 
que haja consenso em torno de alguns pontos cruciais dos projetos, como a questão da 
unicidade de representação. Nesse período, foram realizadas audiências públicas com os 
diversos atores do movimento cooperativista para debater os projetos. Criou-se um grupo 
de trabalho com representantes do poder Legislativo e dos setores do poder Executivo 
ligados ao tema. Foram apresentados relatórios por Leomar Quintanilha (PMDB-TO), na 
Comissão de Constituição, Justiça, e Cidadania (CCJ), e Demóstenes Torres (do então 
PFL-GO), na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), e foram propostas várias 
emendas pelos senadores Sibá Machado (PT-AC) e Ana Julia Carepa (PT-PA). 

Por decurso de prazo, após oito anos de tramitação no Senado, os projetos foram 
arquivados. (cf. Regimento Interno do Senado, art. 332, § 1º). Após esse arquivamento, os 
senadores Osmar Dias e Eduardo Suplicy reapresentaram seus projetos, praticamente sem 
alterações (PLS 3 e 153 de 2007), que, tramitando em conjunto, receberam relatório, com 
projeto substitutivo, na CCJ, pelo senador Renato Casagrande (PMDB-ES), e na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) estando agora 
na CRA, tendo como relator o senador Waldemir Moka (PMDB-MS). Após a apresentação 
de seu relatório, retornará à CAE,  sob a relatoria do senador Lindbergh Farias (PT-RJ)33.  

O PLS 3 de 2007, de Osmar Dias, foi aprovado por todos os relatórios que se sucederam 
até o momento (do senador Casagrande e da senadora Gleisi Hoffmann), e serviu de base 
aos substitutivos por eles propostos. O PLS 153 de 2007 do senador Suplicy tem uma 
estrutura semelhante ao do senador Osmar Dias, mas diverge em alguns pontos cruciais 
do debate sobre a nova lei, que opõem os diferentes setores do cooperativismo.

Conforme é expresso por Osmar Dias na justificativa do PLS 3 de 2007, o projeto é fruto 
dos pontos de vista e das posições assumidas pela Organização das Cooperativas Brasileiras 

33 Depois apresentar seu relatório, em 06/05/2011, a senadora Gleisi Hoffmann o retirou de pauta, pedindo para reexaminá-lo, e após se 
afastar do mandato no legislativo para assumir o cargo de Ministra de Estado, o projeto foi redistribuído para a relatoria do senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ). Dessa forma, o relatório de Gleisi Hoffmann não chegou a ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. 
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(OCB): “Muitas das sugestões apresentadas, fruto de debates amplos e continuados, 
promovidos nas bases do sistema por suas entidades de representação, sob a direção da 
Organização das Cooperativas Brasileiras, estão incorporadas neste projeto, que julgamos 
fundamental para a modernização do setor cooperativista34.”  O próprio autor reconhece que 
a Lei nº 5.764/1971 foi superada pela Constituição de 1988, por estabelecer um sistema de 
controle e interferência estatal sobre as cooperativas, sendo essa a principal justificativa do 
projeto. No entanto, como veremos, o projeto reflete acima de tudo os interesses da OCB (e 
dos setores do cooperativismo a ela ligados), sem observar aos princípios constitucionais 
que a ela se contrapõem.

Uma das principais novidades que do PLS 3 de 2007 é a expansão do conceito de 
ato cooperativo, ao contrário do PLS 153, que mantém o conceito tradicional. Além das 
operações realizadas entre a cooperativa e o cooperado que constituam o objetivo social 
da cooperativa, conforme o PLS 3/2007, estariam equiparados ao ato cooperativo “os 
negócios auxiliares ou meios, indispensáveis à consecução os objetivos sociais35.”  Tal 
dispositivo causou polêmica em função de representar, do ponto de vista do governo, 
uma grande perda de receita fiscal, devido ao tratamento tributário diferenciado do ato 
cooperativo, previsto na Constituição. Em virtude do Projeto de Lei Complementar, que trata 
especificamente sobre o tratamento tributário do cooperativismo, tramitar em separado 
da lei geral do cooperativismo, a matéria foi excluída dos substitutivos apresentados pelo 
sen. Casagrande e pela sen. Gleisi Hoffmann, sendo deixada sua regulamentação para a 
lei específica, de forma que nos substitutivos o artigo da Lei nº 5.764/1971 (Art. 79) que 
trata do tema não é revogado.

Outra novidade do PLS 3 de 2007 são as formas de participação de não-sócios na 
cooperativa, como os Certificados de Aporte de Capital (CAC) e os contratos de parceria, 
ambos não previstos no PLS 153 de 2007. Como mecanismo de capitalização, os CAC são 
títulos que concedem o direito a uma remuneração, fixa ou percentual, dos resultados da 
cooperativa. O total das emissões é limitado a um montante não superior ao capital social, 
ou, no caso de estar vinculado a um investimento específico, limitado a 80% de seu valor.

 
Ao possibilitar que tais certificados possam ser ofertados a não-sócios, no art. 56, o 

projeto os aproxima a um processo de abertura de capital de uma empresa comum. Embora 
o mesmo artigo proíba que com ele seja concedido qualquer direito privativo de sócio, 
exceto o de fiscalização, o que, em tese, evitaria o risco de que os investidores passem a 
controlar a cooperativa, mantendo sua autonomia, esse mecanismo afetaria o princípio do 
cooperativismo, expresso em lei (inclusive no próprio projeto), de que as cooperativas são 
sociedades sem fins lucrativos, o qual fundamenta o tratamento tributário diferenciado 
ao ato cooperativo. Embora o investidor não seja sócio, ele estaria se beneficiando do ato 
cooperativo, o que retiraria a justificativa para o tratamento diferenciado. 

34 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n.º 3 de 2007, pg. 23. Disponível em: 
< http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=51036&tp=1>

35 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n.º 3 de 2007, Art. 48, § 2º. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.
asp?t=51036&tp=1>



46

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

Em função disso, o sen. Casagrande propôs a modificação, em seu substitutivo, da 
natureza dos títulos, chamando-os de Certificados de Crédito Cooperativo (CCC), com 
características semelhantes às de debêntures, isto é, títulos que conferem direito à 
remuneração por meio de juros, mas sem participação nos resultados da cooperativa. Além 
disso, propõe a redução do limite de sua emissão para 70% do capital social da cooperativa. 
Essa proposta foi mantida pelo substitutivo da sen. Gleisi Hoffmann, apenas com uma 
redução nos limites de emissão para 49% do capital social. Apesar dessas modificações, 
a proposta ainda não é uma unanimidade entre os sujeitos do movimento cooperativista, 
sendo apontadas alternativas para a necessidade de capitalização das cooperativas, como 
a ampliação das possibilidades de uso dos fundos de Assistência Técnica Educacional 
e Social (FATES), já existentes no regime da Lei nº 5.764/1971, com a permissão do uso 
entre as cooperativas, por exemplo, através de centrais ou confederações de cooperativas.

Outro ponto de divergência, trazido pelo PLS 3/2007, é a possibilidade de pessoas 
jurídicas com fins lucrativos e empresários individuais participarem como sócios das 
cooperativas, desde que não exerçam atividades concorrenciais às delas (Art. 17, § 
1º). O projeto ressalva que somente pessoas físicas podem ser eleitas para cargos de 
administração e fiscalização. Além de colidir com os princípios do cooperativismo, teme-
se que essa brecha normativa seja utilizada por empresas apenas como forma de evasão 
fiscal, beneficiando-se do ato cooperativo, ou seja, das vantagens tributárias atribuídas 
às sociedades que não têm fins lucrativos. A grande crítica a essa proposta é o fato do 
projeto de lei tirar o caráter de excepcionalidade da admissão de pessoas jurídicas, que 
estava presente na Lei nº 5.764/1971.

  
Outra crítica é dirigida à introdução de dispositivos que aproximam cada vez mais a 

cooperativa das sociedades com fins lucrativos (a exemplo do art. 58, que cria a possibilidade 
de parcerias com não associados). Ocorre um aprofundamento de um processo, iniciado 
com a introdução do conceito de ato cooperativo, de permitir que a cooperativa atue no 
mercado sem a limitação de praticar atos apenas com os cooperados. Um avanço nestes 
mecanismos pode resultar na descaracterização da sociedade como verdadeira cooperativa. 
Se a cooperativa faz jus a benefícios fiscais é porque seu modo de comercializar ou atuar 
no mercado é diferente das demais. Não há como justificar os benefícios fiscais concedidos 
às cooperativas se elas cada vez mais atuam no mercado como as empresas comuns.

Por seu turno, o PLS 153, do senador Suplicy, mantém a redação da Lei nº 5.764/1971, que 
prevê, no art. 4º, que podem ser admitidas nas cooperativas singulares, excepcionalmente, 
pessoas jurídicas que exerçam as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas 
naturais, ou que não tenham fins lucrativos. 

Além disso, o projeto original de Osmar Dias, em seu art. 30, estabelece que “salvo 
disposição diversa no estatuto social” cada associado tem direito a apenas 1 voto, no 
caso das cooperativas singulares. Dessa forma, o estatuto poderia prever poderes de 
voto desiguais, o que, além de violar os princípios do cooperativismo, cumulado o artigo 
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anteriormente citado, possibilita a concentração de poder e a instrumentalização das 
cooperativas por empresas capitalistas comuns. Cabe ressaltar que o PLS 153/2007 prevê, 
no art.2º, VII, a singularidade de votos, facultando disposição diversa pelo estatuto apenas 
nas cooperativas centrais, nas federações e confederações de cooperativas. Ademais, o 
referido artigo do PLS 3/2007 foi modificado pelo substitutivo do senador Casagrande, que 
nesse ponto adotou redação semelhante ao do PLS 153/2007, assim como o substitutivo 
da senadora Gleisi Hoffmann.

5.1.1. O ponto controverso - unicidade, multiplicidade ou liberdade 

de representação - no debate da nova Lei Geral do Cooperativismo

A questão relativa à representação do chamado “sistema cooperativista” é um dos temas 
mais conflituosos entre os sujeitos políticos que compõem o campo do cooperativismo. 
A lei nº 5.764/1971 prevê a regulação do cooperativismo como uma unidade sistêmica e 
atribui sua regulação e representação à OCB. Assim, apesar desta Organização ter, por 
determinação constitucional, perdido seu caráter paraestatal e mesmo suas prerrogativas 
de entidade de representação única, a continuidade da vigência da Lei nº 5.764/71 tem 
dado prerrogativas e privilégios para a OCB que as outras entidades de representação não 
possuem. Além de ter sua representatividade garantida de cima para baixo, garantindo 
inclusive a unidade em seu interior que provavelmente não teria sem esta lei, a OCB tem 
também acesso privilegiado a fundos públicos, que outras entidades de representação 
estão longe de conseguir. É o caso dos recursos do SESCOOP, geridos por determinação 
infra legal pela OCB e que garantem à entidade a gestão de um montante financeiro que 
ultrapassa, em muito, a totalidade dos recursos do governo federal para apoio direto às 
cooperativas.

Este acesso privilegiado aos recursos públicos explica porque para a OCB é tão difícil 
abrir mão, nas atuais negociações, da unicidade de representação prevista em dispositivo 
legal. Provavelmente não o fará senão em circunstâncias especiais. Parece-nos que, para 
a OCB, é melhor a insegurança jurídica atual do que uma mudança que ameace tanto a 
sua atual unidade interna como o acesso privilegiado que hoje tem aos fundos públicos. 
Portanto, não aceitará mudanças senão com a pressão democrática dos outros sujeitos 
políticos envolvidos.

Esta pressão vem ocorrendo nos últimos tempos, o que vem aumentando a dificuldade 
moral para a OCB manter sua posição a favor da unicidade. Desta maneira, a OCB já tem 
manifestado publicamente que estaria disposta a abrir mão da unicidade de representação. 
Contudo, por um lado, ela afirma que só faria isto se fosse limitado pela lei o número 
de representações, aceitando outra representação ao lado de si mesma. Por outro lado,  
apesar de suas afirmações públicas, no cotidiano da tramitação dos projetos de lei no 
congresso nacional, a OCB tem constantemente impedido qualquer transformação em 
sua reivindicação de ser considerada em lei a única entidade de representação.
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Além disso, a questão da representação parece não ter hoje uma unidade de 
posicionamento entre as demais entidades de representação. Enquanto para algumas 
a lei não deve interferir e regular representação, sendo esta livre conforme versa a 
CF/1988, existem outras que defendem uma mediação entre a unicidade a liberdade, 
ou seja, algo que se aproxima de uma multiplicidade de representações, a partir de 
critérios de representatividade definidos em lei. Desta maneira, a lei deveria sim regular 
a representação, mas esta deveria contemplar não apenas a OCB, mas também outras 
entidades que alcançassem certo patamar mínimo de representatividade. Considerando 
os critérios que estão sendo debatidos, seriam reconhecidas, além da OCB, mais uma ou 
duas entidades de representação.

Outro posicionamento existente sobre o tema parece ser o do governo federal, na gestão 
Lula, manifestada por seus representantes e nos subsídios encaminhados aos senadores, 
segundo os quais não cabe à lei regulamentar representação e nem mesmo regular 
um pretenso “sistema cooperativista”. A lei deveria se restringir a regular a sociedade 
cooperativa e deixar livre para que as cooperativas se representem como acharem melhor, 
“de baixo para cima”. O que o governo federal aceitava discutir naquele momento eram 
critérios para que entidades de representação pudessem representar seus segmentos 
diante do Estado e suas políticas públicas. Portanto, não caberia à lei determinar como as 
cooperativas seriam representadas, mas apenas os critérios para que, por exemplo, estas 
representações participassem de um Conselho de políticas publicas para o cooperativismo. 
Esta posição do governo parecia ser apoiada por algumas entidades de representação.

5.1.2 A representação das cooperativas e os projetos de lei no 

Senado: unicidade versus liberdade

O PLS 3 de 2007, de autoria do senador Osmar Dias, representando de forma declarada 
os pontos de vista da OCB, praticamente mantém inalterada a unicidade de representação 
tal como estabelecida na Lei nº 5.764/1971, sob a justificativa de manter a força do 
cooperativismo em sua “interlocução com o Estado e [n]a definição de diretrizes que 
mantenham o sistema competitivo face à concorrência das empresas capitalistas”36. No 
projeto, permanece a obrigação das cooperativas de se registrarem na afiliada estadual 
da OCB, que tem poderes, conforme os art. 102 e 105, de não autorizar sua constituição, 
caso os atos constitutivos não correspondam às determinações legais; de fiscalizar suas 
atividades, e até mesmo de propor judicialmente a sua dissolução (art. 102, XII).

Em orientação diametralmente oposta, o PLS 153 de 2007, do senador Eduardo Suplicy, 
estabelece a liberdade de filiação das cooperativas a entidades de representação, sem 
qualquer limitação de quantas e a partir de quais pré-requisitos devem ser constituídas 
essas entidades. Embora mantenha a obrigatoriedade das cooperativas se filiarem a 

36 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n.º 3 de 2007, pg. 24.
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alguma dessas entidades, e preveja para elas poderes de fiscalização (art. 83, I, VI e art. 
86), o PLS 153 de 2007 é, dentre aqueles que se encontram em tramitação no Senado, o 
que trouxe maiores avanços relativamente à adequação do regime jurídico das cooperativas 
ao direito à livre associação e representação, bem como aos princípios do cooperativismo 
de “livre acesso e adesão voluntária; organização democrática; indiscriminação política, 
religiosa, racial e sexual; sociedade civil sem fins lucrativos; realização das operações 
prioritariamente com os associados e liberdade de organização e filiação37.”  

O projeto substitutivo apresentado pelo senador Renato Casagrande, aprovado com 
seu relatório dos PLS 3/2007 e 153/2007 no parecer da CCJ do Senado, rejeita a proposta 
do PLS 3 de 2007 de manutenção da unicidade de representação, em função da flagrante 
violação do direito à plena liberdade de associação (art. 5º, XVII). No entanto, o projeto do 
senador Casagrande exige uma série de pré-requisitos para a constituição das entidades de 
representação: reunir em seus quadros 10% do total das cooperativas do País constituídas 
a mais de dois anos e com CNPJ regular (art. 79. I); reunir cooperativas classificadas em, 
no mínimo, quatro diferentes ramos do cooperativismo (art. 79, II); reunir pelo menos 
três cooperativas em cada unidade da Federação (art. 79, III). Dessa forma, ao invés de se 
posicionar pela unicidade de representação ou pela total liberdade, o projeto substitutivo do 
senador Casagrande propõe um modelo de multiplicidade de representação, no qual não 
há limitação quanto ao número de entidades possíveis, mas em que são fixados critérios 
que, na prática, limitariam a representação a duas ou três entidades que conseguiriam 
cumpri-los.

O projeto prevê uma regra para um período de transição, com um prazo de 24 meses 
a partir da data da publicação da lei, para a exigência dos requisitos citados. Durante esse 
período, os requisitos para a constituição das entidades de representação seriam: a filiação 
de, no mínimo, 300 cooperativas constituídas há mais de dois anos e com CNPJ regular (art. 
82, I); a filiação de cooperativas de, no mínimo, quatro diferentes ramos do cooperativismo 
(art. 82, II); a presença de cooperativas nas cinco regiões geográficas (art. 82, III).

Os três projetos38 mantém ao menos menção ao chamado “sistema cooperativista”. 
Acreditamos, no entanto, que para a maior efetivação possível do direito à livre representação, 
seria mais adequado que a lei geral regulasse apenas as sociedades cooperativas, e 
facultasse às cooperativas organizar livremente seus sistemas de representação. A ideia 
da constituição de “um sistema”, único e de participação obrigatória, remete ao controle 
exercido pelo Estado e pela OCB sob a vigência da Lei nº 5.764/1971. Acreditamos também 
que a lei não deva impor que a cooperativa, para se constituir, necessite estar filiada a 
alguma das entidades de representação existente, sob o risco de violação do art. 5, XX.

37 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n.º 153 de 2007, pg. 21. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.
asp?t=51166&tp=1>

38 Houve ainda a apresentação de um projeto substitutivo pela senadora Gleisi Hoffmann, relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, 
mas que não chegou a ser aprovado na comissão, em virtude de a relatora ter pedido reexame e, antes de reapresentar seu relatório, ser 
nomeada Ministra de Estado. O substitutivo da senadora mantinha o sistema de multiplicidade, mas já com duas entidades nominalmente 
indicadas: a OCB e a UNICAFES. O novo relator escolhido para a CAE foi o senador Lindbergh Farias, mas antes da apresentação de seu 
relatório, o projeto foi encaminhado à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde se encontra hoje (setembro/ 2012).
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Por outro lado, não se deve de forma alguma confundir, como fazia a Lei nº 5.764/1971 
e como fazem ainda algumas das entidades de representação participantes do debate39, 
a filiação às entidades de representação com o direito do Estado de exigir o arquivamento 
dos atos constitutivos e societários das cooperativas, assim como seu direito de fiscalizá-
las, de forma a perfectibilizar sua constituição como pessoas jurídicas.

Em primeiro lugar, não se pode admitir que se faça a delegação dessa função a entes 
privados, isto é, a delegação do exercício do poder de polícia, sem previsão constitucional. 
Em segundo lugar, a exigência de arquivamento dos atos constitutivos e societários não 
se confunde com uma autorização para funcionamento40, uma vez que a Constituição 
veda expressamente a necessidade de autorização pelo poder público para a formação de 
cooperativas, dando-lhes total independência nesse sentido. Dessa forma, seria claramente 
inconstitucional qualquer tentativa, como aquela presente no PLS 3 de 2007 e no substitutivo 
do senador Renato Casagrande, de exigir filiação previa à (ou uma das) entidade de 
representação para a constituição das cooperativas.

O direito à livre associação também não exclui a criação de cadastros, de adesão 
voluntária, para a reunião de informações de interesse para o apoio do cooperativismo no 
Brasil. Assim, foi proposta em alguns dos debates sobre esse tema, pelo governo e por 
entidades ligadas ao campo da economia solidária, a criação de um Conselho Nacional 
composto por entidades do cooperativismo e por representantes do governo, para a gestão 
de um cadastro público, e de um banco de dados, e para a discussão e proposição de 
políticas públicas que fortaleçam o cooperativismo.

Por fim, a questão da forma do registro adequada às sociedades cooperativas também 
é de interesse para a elaboração da nova lei geral do cooperativismo, especialmente devido 
ao nível de informalidade atual, e será abordada a seguir.

5.1.3. O ponto controverso - registro e controle - no debate da nova 

Lei Geral do Cooperativismo

Conforme indicado pelos dados levantados na pesquisa, a maior parte dos 
empreendimentos econômicos solidários mapeados pelo SIES não foram formalizados 
como cooperativas. De acordo com os dados coletados de 2005 a 2007, dos 21.378 
empreendimentos cadastrados, apenas 9,79% deles são cooperativas, enquanto 52,79% 
são associações, 0,24% são sociedades limitadas, e 37,19% são grupos informais.

O elevado número de associações, especialmente no meio rural, sugere que apesar das 
vantagens, em hipótese, da formalização como cooperativa, como melhores possibilidades 

39 É o caso, particularmente, da OCB. Cf. Ata, com as notas taquigráficas, da audiência pública para discussão dos projetos de lei em 
24/05/2012, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal.  Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp
?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CRA&niveis=Ata&niveis=&dataDe=24/05/2012&dataAte=24/
05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento >.

40 Fabio Ulhoa COELHO, Manual de Direito Comercial, pp. 39-40.
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de comercialização, acesso a crédito e a políticas públicas, existem desvantagens e 
obstáculos que, em muitos casos, são impeditivos para essa opção. Um deles, apontado 
por 17% dos empreendimentos entrevistados, é a exigência legal de, no mínimo, 20 pessoas 
para a constituição de cooperativas41, ao passo que se exige apenas 2 pessoas para formar 
uma associação, por exemplo. Além disso, existem também desvantagens na forma de 
registro das sociedades cooperativas, que, em função da interpretação predominante da 
legislação atual, tem se dado principalmente nas juntas comerciais. Tais desvantagens 
podem impedir ou dificultar a opção pela formalização como cooperativa. 

Este é um dos pontos mais difíceis e controversos dos projetos em tramitação. O 
principal projeto, do senador Osmar Dias e defendido pela OCB, prevê que toda a cooperativa 
terá que se registrar na OCB, de modo que esta tenha a possibilidade de monitorar e 
fiscalizar as cooperativas. O argumento, em nossa opinião equivocado, é que a Constituição 
Federal impede a interferência do Estado nas cooperativas, e, portanto caberia a alguma 
entidade privada fazê-la, transformando a OCB numa espécie de agência reguladora 
do cooperativismo, mesmo mantendo seu caráter privado. Parece-nos equivocada esta 
compreensão, pois, em primeiro lugar, confunde intervenção com regulação e, em segundo, 
porque concede o poder de polícia, atividade eminentemente estatal, para uma entidade 
privada. Além dos absurdos jurídicos desta proposta, parece-nos ainda mais inaceitável 
conceder a uma única entidade privada de representação, que não representa o conjunto 
das cooperativas brasileiras, o poder de regular a totalidade das cooperativas.

 Na tentativa de construir mediação e negociação em relação ao tema, o governo 
federal e algumas entidades (aquelas do campo da economia solidária) propuseram que, 
no lugar de uma entidade privada cuidar do registro e do controle das cooperativas, fosse 
criado um Conselho Nacional do Cooperativismo para tal cadastro e monitoramento, mas 
sem poder punitivo, apenas consultivo. A responsabilidade de fiscalização continuaria de 
cada órgão público responsável pela área de atuação da cooperativa, como por exemplo, 
o Banco Central para as cooperativas de crédito, ou a Fiscalização do Trabalho para as 
cooperativas de trabalho. O Conselho seria composto por representantes do governo e por 
entidades (no plural) de representação do cooperativismo e seria responsável por propor 
políticas para o setor, além de criar um banco de dados do cooperativismo brasileiro. Esta 
proposta tem sido constantemente recusada pela OCB.

5.1.4 O ponto controverso - admissão de pessoas jurídicas com fins 

lucrativos como sócias nas cooperativas - no debate da nova Lei 

Geral do Cooperativismo

Algumas entidades de representação ligadas à economia solidária são contra esse 
mecanismo, principalmente em função do desvio que tal prática representa em relação aos 

41 Lei Nº 5.764, Art. 6º, I. Com a recente aprovação da Lei 12.690, de 19 de julho de 2012, as cooperativas de trabalho passam a necessitar 
de apenas 7 sócios para se formalizarem, o que deverá ter um impacto positivo na redução da informalidade.
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princípios cooperativistas, mas também preocupadas com o fato de que, com a combinação 
deste e outros artigos, vá se consolidando um perfil de cooperativa aberto a brechas para 
fraudes e evasão fiscal. Por outro lado, outras entidades e o próprio governo federal não 
pareciam ter objeção ao tema, levando em consideração a realidade de alguns ramos do 
cooperativismo.

5.1.5. O ponto controverso - possibilidade de aporte de capital em 

cooperativas – no debate da nova Lei Geral do Cooperativismo

As entidades da economia solidária propõem colocar regras e barreiras ao aporte de 
capital nas cooperativas, principalmente quanto à possibilidade de controle dos investidores 
da cooperativa.  O governo propõe que as transações sejam reguladas pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

5.1.6. O ponto controverso – ampliação do ato cooperativo – no 

debate da nova Lei Geral do Cooperativismo  

O projeto do senador Osmar Dias defendido pela OCB prevê a ampliação da definição de 
ato cooperativo para as atividades correlatas. Tal alteração pode acabar resultando em uma 
significativa evasão fiscal, uma vez que o ato cooperativo tem tratamento fiscal diferenciado, 
conforme a Constituição federal. O Governo Federal encaminhou à Câmara dos deputados 
uma proposta diversa de conceituação do ato cooperativo. As entidades da economia 
solidária adotam uma postura de meio termo entre OCB e governo: reivindicam facilidades 
tributárias vinculadas ao ato cooperativo, mas restritas às pequenas cooperativas. 

6. OS PRINCIPAIS PONTOS 
CONTROVERSOS NO DEBATE DA 

TRIBUTAÇÃO DAS COOPERATIVAS

6.1. OS SUJEITOS POLÍTICOS

Em relação às leis tributárias, observa-se uma rearticulação das forças sociais e 
dos sujeitos políticos do cooperativismo, o que define um campo de forças diferenciado 
para esse tema. A esse respeito, apesar das diferenças entre as diferentes entidades de 
representação, particularmente entre os dois principais campos, representados pela OCB, 
por um lado, e pelas entidades da economia solidária, por outro, os conflitos parecem 
colocar as duas do mesmo lado, ambas se confrontando com o governo e, em particular, 
com a Secretaria da Receita Federal.
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Para essa questão, o debate não coloca mais em lados opostos OCB e demais entidades, 
mas sim o conjunto das entidades e o governo. As primeiras, pedindo uma legislação 
tributária e uma definição de ato cooperativo mais amplo e que traga maiores benefícios 
ao conjunto das cooperativas e o segundo (o governo) preocupado em não transformar 
a tributação de cooperativas em um grande instrumento de evasão fiscal para setores 
consolidados. 

Na verdade, a preocupação central da Secretaria da Receita Federal não parece ser as 
pequenas cooperativas, aquelas formadas por pessoas pobres, que não aparecem em suas 
falas, nem como problema nem como preocupação, mas sim, as grandes cooperativas. 
Nesse sentido, forma-se um confronto entre o governo e o conjunto de cooperativas, sem 
se distinguir as cooperativas entre si.

No entanto, é importante ressaltar que na fala de algumas entidades que representam 
as cooperativas da economia solidária, aparece a necessidade de se pensar uma forma 
de imposto progressivo para as cooperativas, menor para as pequenas e que aumente 
progressivamente conforme a cooperativa seja mais consolidada. Mas este debate, 
infelizmente, desaparece diante o macro confronto entre a Secretaria da Receita Federal 
e o conjunto das cooperativas.   

6.2 TRIBUTAÇÃO E ATO COOPERATIVO

6.2.1 Histórico

É interessante começar a discussão acerca do ato cooperativo a partir de uma das 
respostas coletadas durante a realização da pesquisa. Pergunta: o que é o ato cooperativo? 
Resposta: “não sei, e acho que ninguém sabe, se sabe não diz”. Esta resposta indica a 
falta de acesso à informação, e também reflete a polêmica jurídica que se estabeleceu em 
torno do conceito de ato cooperativo.

Nas respostas coletadas, fica claro que para muitos o ato cooperativo refere-se à própria 
ideia de cooperação – trabalhar coletivamente, de forma igualitária e democrática, com o 
objetivo de melhorar a condição econômica.

Em nosso sistema jurídico o conceito de ato cooperativo está vinculado à questão 
da tributação, sendo que não há qualquer dispositivo expresso que condicione o gozo 
dos benefícios à concretização dos princípios cooperativistas. Na Itália, por exemplo, a 
cooperativa que tem mais de 30% de trabalhadores assalariados, perde direito à tributação 
favorecida. 

Neste texto o conceito de ato cooperativo será analisado sob o enfoque tributário, com 
o objetivo de fornecer subsídios para análise dos projetos de lei existentes sobre o tema.



54

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

O conceito de ato cooperativo ganha relevância no sistema jurídico brasileiro a partir da 
edição da Lei nº 5.764/1971. Os primeiros dispositivos de natureza tributária, relativos às 
sociedades cooperativas, aparecem no Decreto nº 22.239/1932. A legislação diferenciava 
as cooperativas de natureza civil – por exemplo, as que tinham atividade agrícola, as de 
consumo que vendiam exclusivamente a associados, as de construção de habitações 
populares para venda unicamente aos associados – e as de caráter mercantil.

Os impostos que recaíam sobre a atividade mercantil não incidiam sobre as cooperativas 
de natureza civil. As cooperativas de natureza civil e as mercantis, que não distribuíam 
dividendos aos associados proporcionalmente ao capital, gozavam de isenção do imposto 
sobre a renda. 

Na legislação anterior à Lei nº 5.764/1971, foi efetuada uma classificação e conceituação 
mais detalhada dos diferentes tipos de cooperativas. Em alguns casos, como na cooperativa 
de seguros, prescrevia-se o “regime da pura mutualidade”, devendo aquela operar apenas 
com os associados.

No Decreto nº 22.239/1932, foram listadas várias categorias de cooperativas: de 
produção agrícola, de produção industrial, de trabalho (profissionais ou de classe), de 
beneficiamento de produtos, de compras em comum, de vendas em comum, de consumo, 
de abastecimento, de crédito, de seguros, de construção de casas populares, editoras e de 
cultura intelectual, escolares, mistas, centrais e cooperativas de cooperativas (federações).

No art. 37 do Decreto nº 24.647/1934, as cooperativas agrícolas foram proibidas de 
adquirir produtos de não associados para revender ao público.

A Lei nº 5.764/1971 não traz qualquer definição ou tipologia das cooperativas, e introduz 
o conceito de ato cooperativo, que é genérico e aplica-se indistintamente a qualquer 
categoria de cooperativa.

Ela permite expressamente a aquisição de produtos, e o fornecimento de bens e 
serviços a não associados, mas determina a segregação dos resultados obtidos com 
estas operações. Assim, há um tratamento tributário diferenciado apenas para os atos 
cooperativos. As cooperativas podem praticar atos com não associados, mas tais operações 
são tributadas normalmente, ou seja, sem qualquer benefício decorrente da produção com 
base em princípios cooperativos.

As principais alterações e objetivos mencionados na Exposição de Motivos do Projeto 
de Lei nº 292/1971, de autoria do Poder Executivo, que se transformou na Lei nº 5.764/1971 
(Diário do Congresso Nacional – Seção I – 25/08/1971 – p. 4275), são os seguintes:

• A iniciativa do projeto de lei enquadrou-se nas metas do governo de apoio efetivo 
à área rural, para incorporá-la ao desenvolvimento nacional.
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• Criação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, constituído de, pelo 
menos 5% das sobras líquidas apuradas em cada exercício, em apoio à tarefa educativo-
profissional em que o país se achava empenhado na época.

• Definição do ato cooperativo tendo em vista as características sui generis das 
cooperativas, que são sociedades civis, não sujeitas à falência e sem objetivo de lucro, 
divergindo seus atos da atividade puramente comercial. O objetivo foi o de caracterizar 
perfeitamente as relações entre as entidades entre si e seus associados.

• A fim de criar condições de competição, na época inexistentes, já que as cooperativas, 
a despeito de suas finalidades não lucrativas, estavam equiparadas em termos tributários, 
no que tange a ICM e IPI, às entidades tradicionais de comércio, foram introduzidas 
algumas inovações: i) as cooperativas de produtores rurais poderão adquirir produtos de 
não associados, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos, ou suprir 
capacidade ociosa de instalações industriais; ii) as cooperativas poderão fornecer bens e 
serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais.

Desde este momento e até os dias de hoje, instaura-se a celeuma em relação ao conceito 
de ato cooperativo, que é um ponto de grande tensão nas relações entre as pessoas jurídicas 
de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), que figuram no 
polo ativo da obrigação tributária, e as cooperativas, como sujeitos passivos. 

A tributação das cooperativas sempre foi assunto controverso, e que gerou inúmeras 
pendências no âmbito do Poder Judiciário, como demonstra trecho de voto de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, proferido em 25 de agosto de 197642.

Mesmo antes da introdução do conceito de ato cooperativo, a aplicação das regras 
tributárias sobre as operações das cooperativas já gerava controvérsias. E isto em virtude 
da concepção de que os atos praticados entre a cooperativa e seus associados não têm 
natureza mercantil.

Esta concepção está expressamente prevista no parágrafo único do art. 79 da Lei n° 
5.764/1971.

 Antes da Lei n° 5.764/1971, as cooperativas podiam ser civis ou mercantis. Após 
este diploma legal, uma mesma cooperativa pode praticar atos mercantis – aqueles 
efetuados com não associados para a consecução dos objetivos sociais – e não mercantis, 
o ato cooperativo propriamente dito.

6.2.2 O conceito de ato cooperativo no texto constitucional 

O movimento cooperativista logrou introduzir no texto constitucional diversos dispositivos 

42 RE n° 82.612 – SP - Tribunal Pleno - R.T.J. – 96, pp. 137-138
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relativos às sociedades cooperativas. A seguir, destacamos as principais conquistas:

• Como um desdobramento do direito à liberdade, foi vedada a interferência estatal 
no funcionamento das cooperativas, e permitida sua criação sem qualquer autorização, 
estatal ou de outro órgão regulador. (art. 5º, inciso XVIII)43 

• O estímulo ao cooperativismo ficou expressamente previsto no texto constitucional, 
devendo o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, criar 
legislação que apoie o cooperativismo e outras formas de associativismo. (art. 174, § 2º)44. 

• O cooperativismo foi citado como elemento fundamental da política agrícola. (art. 
187, VI)45. 

• A introdução no texto constitucional da expressão “adequado tratamento tributário 
ao ato cooperativo”. (art. 146, “c”)46. 

• A menção expressa às cooperativas de crédito, como integrantes do sistema 
financeiro nacional. (art. 192)47. 

Ao consultarmos o Diário da Assembleia Nacional Constituinte, constatamos a 
participação intensa da Organização das Cooperativas Brasileiras nas reuniões das diversas 
comissões que trataram sobre o tema do cooperativismo.

A OCB defendeu as emendas populares protocoladas sob o nº PE-025-3, que foram 
subscritas por mais de 46.000 pessoas, na época48.  

Uma das emendas propunha a imunidade fiscal ao ato cooperativo. Ela foi defendida 
na Comissão de Sistematização da seguinte forma:

A segunda emenda cuida da imunidade fiscal do ato cooperativo, ou seja, 
daquele praticado entre a cooperativa e o associado, na consecução do 

43 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XVIII - a criação de 
associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

44 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

45 Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores 
e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:
VI - o cooperativismo;

46 Art. 146. Cabe à lei complementar:
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

47 Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses 
da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

48 Assembleia Nacional Constituinte (Atas de Comissões) – 17ª Reunião Ordinária da Comissão de Sistematização –  03/09/1987 - p. 53.
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objetivo social. A cooperativa é mero instrumento de seus associados. 
Não tem objetivo lucrativo. Todas as sobras pertencem aos associados, na 
proporção dos atos praticados com a cooperativa. Assim, o contribuinte 
é sempre o associado, jamais a cooperativa. O art. 129 do Regulamento 
do Imposto de Renda reconhece a não-incidência no ato cooperativo 
e determina que as cooperativas somente pagarão o imposto quando 
operam com não-associados, o que está correto. Em relação ao ICM, 
a Lei Complementar nº 24, de 1975, suspende a exigência do tributo 
nas operações dos associados com suas cooperativas e destas com as 
centrais de que sejam associadas. Quando a cooperativa vende o produto 
de seu associado, o imposto é pago em sua totalidade, visto que a venda 
do produto já não constitui ato cooperativo, isto é, trata-se de negócio 
entre a cooperativa e terceiros. Quanto ao imposto sobre serviços, o 
Supremo Tribunal vem decidindo que “o ISSQN pressupõe a finalidade 
lucrativa da atividade exercida por seus contribuintes, afastando-se a sua 
incidência se se trata de sociedade cooperativa, como a Autora, cujos 
objetivos não preveem o lucro” (Rec. Extraordinário n.§ 97.059-02-MG, 
Relator Ministro Oscar Corrêa).
Para se chegar ao entendimento de que as cooperativas não podem ser 
consideradas contribuintes e que contribuintes são os seus associados, 
que pagam a totalidade dos impostos federais, estaduais e municipais, 
não sendo razoável que eles próprios, como associados, venham a ser 
novamente tributados, através de suas cooperativas, é que a emenda 
popular pretende a aprovação de sua proposta, evitando-se os altos e 
baixos da legislação ordinária, que, quando influenciada pelos agentes 
do mercantilismo, tudo faz para impedir o livre trânsito das cooperativas 
em nossa economia, principalmente agropecuária49. 

No texto final, não prevaleceu a proposta de imunidade do ato cooperativo, mas foi 
introduzida a alínea “c” do art. 146:

Art. 146. Cabe à lei complementar:
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 

cooperativas.

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre o sentido 
da expressão “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo”, tendo decidido que o 
art. 146, III, c, da CF não implica imunidade ou tratamento necessariamente privilegiado 
às cooperativas” (AC 2.209-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 2 3 2010, 
Segunda Turma, DJE de 26 3 2010.)

 
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a discussão sobre a incidência da Cofins, 

49 Assembleia Nacional Constituinte (Atas de Comissões) - 17ª Reunião Ordinária da Comissão de Sistematização –  03/09/1987 - p. 533.
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do Pis e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo tem repercussão geral, por violação 
dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e 
“cooperado” (decisão no RE 672.215-Ceará, publicada no Dje de 30/04/2012). 

 
Neste recurso extraordinário, mais uma vez será confrontado o conceito de ato 

cooperativo e sua natureza jurídica, com as normas de incidência tributária do PIS, da 
Cofins e da CSLL previstas nas leis n ° 7.689/1988, n° 9.718/1998 e n° 10.833/2003.

Há ainda mais dois recursos extraordinários, versando sobre a tributação das 
cooperativas, com repercussão geral reconhecida:

• RE 599.362-RJ: controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição 
para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória n° 
2.158-33, originariamente editada sob o n° 1.858-6 e nas Leis n° 9.715 e 9.718, ambas de 
1998.

• RE 598.085-RG: a constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida 
provisória, de isenção, concedida por lei complementar (revogação do inciso I, do art. 6° 
da Lei Complementar n° 70/91 pela Medida Provisória n° 1.858/99).

A existência destes recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida pelo 
Supremo, demonstra que a controvérsia sobre a tributação das cooperativas já dura cerca 
de setenta e seis anos, e está pacificada apenas em relação a alguns tributos.

6.2.3  Discussão jurisprudencial sobre o ato cooperativo e os 

diferentes tributos

A pesquisa jurisprudencial sobre o ato cooperativo demonstrou que a discussão sobre o 
conceito do ato cooperativo sempre tem sido travada em relação a um tributo determinado.

Adota-se o pressuposto de que as questões jurídicas são melhor compreendidas a 
partir do conflito, ou seja, da identificação das diferentes interpretações existentes sobre 
os mesmos fatos e normas.

Eros Roberto Grau afirma que “o intérprete discerne o sentido do texto a partir e em 
virtude de um determinado caso dado; a interpretação do direito consiste em concretar 
a lei em cada caso, isto é, na sua aplicação [Gadamer]. Assim, existe uma equação entre 
interpretação e aplicação: não estamos, aqui, diante de dois momentos distintos, porém 
frente a uma só operação [Mari]50.” 

 No que diz respeito ao ICMS, houve pacificação jurisprudencial, não havendo mais 

50 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5ª ed. rev. amp. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
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discussões recentes sobre a incidência do ICMS sobre as operações das cooperativas.

 No imposto de renda, identificamos duas discussões relevantes no Superior Tribunal 
de Justiça: a que discute o conceito de ato cooperativo em relação às cooperativas de 
trabalho; e a que discute a incidência do imposto sobre o resultado positivo decorrente 
de aplicações financeiras realizadas pela cooperativa.

A questão relativa às aplicações já foi definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal 
de Justiça51, que sumulou a matéria: “Súmula 262: Incide o imposto de renda sobre o 
resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas”.

No caso do imposto de renda, a discussão em torno do conceito de ato cooperativo tem 
sido mais intensa em relação às cooperativas de trabalho.

Em decisão recente52, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a alegação das cooperativas 
de que a relação intermediação/apresentação dos   associados feita pela cooperativa com   
os tomadores de serviços, dentro do objeto e finalidade da sociedade, não configura ato   
negocial.  

O PIS e a COFINS são os tributos que estão com o maior número de pendências no 
Poder Judiciário. Tanto é assim, que há três recursos extraordinários, com repercussão 
geral já reconhecida, envolvendo as duas contribuições.

No Recurso Especial nº 1.081.747-PR, a Ministra Eliana Calmon levantou e respondeu a 
seguinte questão: a venda de produtos/mercadorias ou a prestação de serviços a terceiros 
(não cooperados) pelos associados constitui ou não ato cooperativo?

Chama a atenção, na resposta dada, a busca de uma interpretação não tão extensiva, 
nem tampouco literal da expressão ato cooperativo.

Por um lado, ela afirma que estão equivocados a doutrina e os precedentes do STJ, que 
entendem como ato cooperativo, indistintamente, todo aquele que atende às finalidades 
institucionais da cooperativa. E de outro, essa resposta definiu que se constitui ato 
cooperativo o serviço prestado pela cooperativa diretamente ao cooperado, quando a 
cooperativa recebe valores de terceiros (não-cooperados), em razão da comercialização de 
produtos e mercadorias ou da prestação de serviços por seus associados e a eles repassa.

A discussão ainda está longe de ser pacificada, sendo que ao cotejarmos decisões 
relativas ao PIS e a COFINS com outras sobre o imposto de renda, percebemos que foram 
utilizados conceitos diferentes de ato cooperativo.

Tal situação revela a insegurança jurídica que vivenciam as cooperativas, pois 

51 Recurso especial 58.265, que foi selecionado como representativo da controvérsia, foi processado no Superior Tribunal de Justiça, nos 
termos do art. 543-C do Código de Processo Civil.

52 AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.115.430 - SP (2009/0102087-5)
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independentemente do tributo – se PIS, COFINS ou IR – o conceito de ato cooperativo 
deveria ser o mesmo.

6.2.4  Análise de projetos de lei sobre a definição do ato 

cooperativo e seu adequado tratamento tributário

A análise da evolução legislativa e jurisprudencial efetuada nos tópicos anteriores, nos 
leva à conclusão de que um projeto de lei que regule a tributação das cooperativas deve 
tentar colocar fim às discussões judiciais sobre o tema.

Transcrevemos, abaixo, trecho de voto do Ministro Aliomar Baleeiro, proferido no 
recurso extraordinário n° 74.377-SP:

 Essa tributação das cooperativas vem sendo discutida no STF há 30 anos, oscilando 
pendularmente a jurisprudência, em parte pela culpa da instabilidade do legislador. 

Além deste, um outro objetivo, que não está muito presente na literatura sobre a 
tributação das cooperativas, deveria ser o de dar efetividade ao princípio da capacidade 
contributiva, que está previsto no art. 145, § 1° da Constituição Federal:

 ‘Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos:

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte.’

Como já mencionado anteriormente, o “adequado tratamento tributário ao ato 
cooperativo” não significa imunidade ou tratamento necessariamente privilegiado às 
cooperativas.

Se pensarmos no sistema tributário como um todo, sob o prisma da justiça fiscal, o 
princípio constitucional básico é o da capacidade contributiva. Segundo Luciano Amaro, 
em sua obra Direito Tributário Brasileiro53, o princípio da capacidade contributiva “avizinha-
se do princípio da igualdade, na medida em que, ao adequar-se o tributo à capacidade 
contributiva dos contribuintes, deve-se buscar um modelo de incidência que não ignore 

53 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15a. ed. São Paulo:Saraiva, 2009, p. 139.
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as diferenças (de riqueza) evidenciadas nas diversas situações eleitas como suporte da 
imposição. E isso corresponde a um dos aspectos da igualdade, que é o tratamento desigual 
para os desiguais”.

A tributação incide sobre a riqueza. Em que medida a isenção total das cooperativas, 
mesmo aquelas que são capazes de gerar grande riqueza, atende ao princípio constitucional 
da capacidade contributiva?

Com base nos elementos levantados, serão analisados os seguintes projetos de lei: n° 
386/2008 e 3723/2008, ambos de autoria do Poder Executivo, e os n° 271/2005, de autoria 
do Deputado Luiz Carlos Hauly, e n° 3/2005, de autoria do Senador Osmar Dias. 

Projeto n° 386/2008

O projeto n° 386/2008, do Poder Executivo é um projeto de lei complementar que 
regulamenta o adequado tratamento tributário para o ato cooperativo de que trata a alínea 
“c” do inciso III do art. 146 da Constituição.

A lei tem de ser complementar porque prevê a isenção de tributos estaduais e municipais, 
tais como o ICMS e o ISS.  A lei complementar assume caráter de lei nacional e tem como 
destinatários os súditos do Estado Federal, abrangendo também os Estados e Municípios.

A Constituição Federal proíbe que a União institua isenções de tributos da competência 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Neste projeto, é reproduzida a definição 
de ato cooperativo contida no PL 3723/2008.

Projeto n° 3.723/2008

O projeto n°3.723/2008, do Poder Executivo é um projeto de lei ordinária, que dispõe sobre 
o tratamento tributário aplicável às sociedades cooperativas em geral no âmbito federal. 
Ele apresenta disposições gerais sobre o ato cooperativo; define o ato não cooperativo; e 
define o ato cooperativo para as seguintes espécies: cooperativa de produção industrial, 
cooperativa de produção agropecuária e agroindustrial, cooperativa de venda em comum de 
bens de produção, cooperativa de eletrificação rural, cooperativa de transporte rodoviário 
de cargas, cooperativa de transporte de passageiros, cooperativa de trabalho, cooperativa 
de serviços de saúde, cooperativa de habitação, cooperativa de mineração, cooperativa de 
produção educacional, cooperativa social, cooperativa de crédito, cooperativa de corretores 
de seguros.

Na exposição de motivos do projeto, fica claro que o objetivo é manter os níveis atuais 
de arrecadação, in verbis:

Os dispositivos propostos neste projeto uniformizam o tratamento 
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tributário reservado ao ato cooperativo a que alude a alínea “c” do inciso 
III do art. 146 da Constituição Federal, permitindo manter os níveis atuais 
de arrecadação, compatível com a legislação vigente, garantindo a justiça 
fiscal e o equilíbrio da concorrência. Desta forma, as medidas estão em 
conformidade com o art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A análise de seus dispositivos nos leva às seguintes conclusões:

• O ato cooperativo do IRPJ e da CSLL continua isento. Assim, eventual modificação 
apenas ocorreu na definição do ato cooperativo, que é distinta para cada tipo de cooperativa 
contemplado na norma.

• Permanece o tratamento não isonômico das cooperativas, o que mais uma vez 
beneficia as cooperativas agrícolas. Nas cooperativas agrícolas, a realização do processo 
de transformação, beneficiamento, industrialização de produtos dos cooperados, sejam 
eles efetuados por meio do trabalho coletivo dos cooperados ou não, é considerado ato 
cooperativo. 

• No caso de uma cooperativa que atue na metalurgia, e empregue na produção 
tanto o trabalho do cooperado como o de empregados, será considerado ato cooperativo 
apenas o valor repassado ao cooperado em decorrência da prestação de serviços.  Além 
disso, como é considerado ato não cooperado o negócio jurídico realizado pela sociedade 
cooperativa quando o beneficiário do resultado jurídico, econômico ou financeiro for a 
própria sociedade cooperativa, não haveria nenhum estímulo tributário para a capitalização 
das cooperativas de produção industrial, uma vez, que a parcela do faturamento que fosse 
destinada a investimentos seria tributada normalmente.

• Só há previsão de suspensão do PIS e da COFINS paras as cooperativas agropecuárias 
e de trabalho. A sociedade cooperativa de produção industrial está sujeita às mesmas 
normas de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS no regime de 
incidência cumulativo.

• As cooperativas de consumo continuam a ter o mesmo tratamento tributário das 
demais pessoas jurídicas.

• O conceito de ato cooperativo para as cooperativas agrícolas é o mais abrangente 
de todos, e extrapola a visão inicial do ato cooperativo, como unicamente aquele praticado 
entre a cooperativa e seus associados.

• Não há nenhum dispositivo na lei que diferencie as cooperativas segundo o porte 
econômico e a capacidade contributiva, sendo que o regime tributário adotado para uma 
pequena cooperativa que tenha por atividade econômica o fornecimento de refeições 
prontas é mais oneroso que o da grande cooperativa agrícola exportadora. Isto porque o 



63

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

regime tributário proposto no projeto de lei toma por base apenas a forma jurídica e os 
ramos de atividade econômica, e não a capacidade contributiva dos empreendimentos.

Projeto n° 3/2005

O projeto n° 3/2005, de autoria do Senador Osmar Dias, é um projeto de lei de caráter 
societário, que regula as sociedades cooperativas. Nesse projeto, o conceito de ato 
cooperativo é o mais amplo de todos, e aplica-se para todos os tipos de cooperativas. 
Segundo ele, todos os atos praticados pelas cooperativas, inclusive os negócios auxiliares 
seriam considerados como ato cooperativo.

Projeto n° 2713/2005

O projeto n° 271/2005, de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly, é um projeto de lei 
complementar que dispõe sobre o adequado tratamento tributário para o ato cooperativo. 
Este projeto estabelece a não incidência de tributos e contribuições federais sobre os fatos 
geradores praticados pelas cooperativas em geral. Não se aplica a tributos estaduais e 
municipais.

6.2.5  Simples Nacional

Em 2006, foi aprovada a Lei Complementar nº 123/2006, também chamada de Super 
Simples, que buscou instituir o Estatuto Nacional da Microempresa (ME) e da Empresa de 
Pequeno Porte (EPP). Essa lei unificou impostos federais, estaduais e municipais e reduziu 
a carga tributária sobre estas empresas. 

No entanto, foi estabelecida uma restrição no Super Simples (que não havia no Simples 
anterior) que impediu a inclusão das cooperativas entre os beneficiários da lei. A pessoa 
jurídica constituída sob a forma de cooperativa, exceto as de consumo (ver Parágrafo 4º 
do artigo 3º), foi excluída dos benefícios possibilitados pela Lei do Super Simples. Tal 
medida, “além de injustificada é injusta, pois pune empreendimentos enquadrados entre 
as ME ou EPP, pelo fato de se associarem de forma democrática e igualitária, própria do 
cooperativismo”54. 

Esta exclusão se torna ainda mais aguda, considerando as características e efeitos da 
informalidade dos EES descritos neste trabalho e que, conforme dados levantados, grande 
parte dos EES cadastrados no SIES seriam, não fosse sua forma jurídica, beneficiados 
pela Lei 123/2006 e por suas novas regulamentações. 

Desta maneira, considerando o Valor da Produção Mensal (VPM) declarado pelos 
empreendimentos no SIES, os dados indicam que mais de 96% dos EES poderiam, segundo 

54 Singer (2007). O Supersimples: Uma reforma tributária para promover a inclusão social. Mimeo.
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esse critério, ser reconhecidos no Super Simples, conforme o faturamento definido na lei 
de 200655.  

De modo geral, 80% dos EES estavam, quando da realização do mapeamento, na faixa 
limite de Micro Empresa (ME), com faturamento mensal de até R$ 20 mil, e 17% na faixa 
limite de Empresa de Pequeno Porte (EPP), com faturamento mensal superior a R$ 20 
mil e inferior a R$ 200 mil. Em relação às cooperativas, verifica-se que 32% possuem VPM 
dentro da faixa de referência do Super Simples como EPP e 54,1% como ME. Entre os 
Grupos Informais, 6% enquadram-se como EPP e 93,6% como ME. 18,5% das associações 
encontram-se na faixa de EPP e 79,5% como ME.

A informalidade é um reflexo direto da exclusão social, impedindo o acesso aos 
fundos e políticas públicas e dificultando os processos de comercialização de milhares 
de empreendimentos. 

Nesse sentido, a simplificação dos processos de formalização, além de fortalecer vários 
empreendimentos já legalizados, é uma importante estratégia em termos de reforma 
tributária para promover inclusão social. Como apresentado aqui, dentro da economia 
solidária há milhares de empreendimentos informais que possuem receita bruta mensal 
inferior a cinco mil reais e que poderiam ser beneficiados com o Super Simples. Proporcionar 
regimes tributários mais justos, reconhecendo sua importância social, é condição mais 
que necessária para viabilizar as iniciativas econômicas que se orientam pelos princípios 
da economia solidária.

A formalização pode trazer vantagens organizativas e econômicas consideráveis não 
apenas para os EES, mas para toda a sociedade. Assim, o acesso ao regime tributário 
especial do Super Simples poderia atuar como elemento incentivador da formalização 
adequada dos EES com repercussões na melhoria das suas atividades econômicas, 
multiplicando suas possibilidades de comercialização e acesso ao crédito, e expandindo 
a arrecadação tributária. 

A primeira pergunta que precisa ser respondida neste tópico é: por que haveria interesse 
por parte das cooperativas de ingressar no Simples Nacional, se elas têm um regime 
próprio de tributação?

A resposta é muito simples. Atualmente, para as cooperativas de micro e pequeno porte, 
assim entendidas como aquelas que seriam passíveis de enquadramento no regime, a carga 
tributária é menor, principalmente em virtude dos tributos indiretos, ICMS, e ISS e IPI.

O projeto de lei do Poder Executivo, que procura definir o ato cooperativo para várias 

55 Pelas últimas adequações da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, Lei do Simples Nacional, o limite de faturamento 
anual para permanecer no programa subiu de R$ 240 mil para R$ 360 mil para as microempresas e de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões 
para as pequenas empresas. Já o teto para os empreendedores individuais passou de R$ 36 mil para R$ 60 mil por ano. A Lei também 
estabelece que exportações de até 3,6 R$ milhões poderão ser registradas para fins de enquadramento no Simples Nacional. Outra novidade 
é a autorização do parcelamento das dívidas tributárias em até 60 meses para as empresas do Simples.
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espécies, deixa de fora a situação da pequena cooperativa de produção urbana não industrial. 
Ele usa a definição do art. 1º da Lei nº 10.666/2003 como se ela fosse aplicável apenas à 
produção industrial.

Pergunta-se: uma cooperativa que exerce a atividade de fornecimento de refeições ou 
alimentos preparados, não é uma cooperativa de produção, uma vez que seus associados 
contribuem com serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de bens, 
e a cooperativa detém  os meios de produção?

Se não for, não haveria definição específica de ato cooperativo para ela, sendo aplicável 
apenas o conceito genérico do art. 3°, que é praticamente equivalente ao que existe na 
legislação atual. Nessa hipótese, não poderíamos supor que continuariam as intermináveis 
discussões jurídicas em torno do conceito de ato cooperativo?

Para uma cooperativa de pequeno porte, que forneça alimentos preparados (pequena 
cooperativa urbana não industrial), a opção pelo regime do Simples Nacional seria muito 
mais vantajosa e adequada do ponto de vista da capacidade contributiva.

No projeto de lei n° 288/2008, de autoria do Deputado Tarcísio Zimmermann, foi proposta 
alteração da Lei Complementar n° 123/2006, para permitir que as cooperativas, cuja 
receita bruta total oriunda da soma das operações enquadradas no ato cooperativo e as 
demais operações seja igual ou inferior aos limites previstos para enquadramento como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, possam optar pelo Simples Nacional em 
relação à receita bruta decorrente dos atos não cooperativos.

Se forem aprovadas as isenções dos impostos estaduais e municipais, o projeto deixa 
de ser interessante, porque a tributação das cooperativas passa a ser mais vantajosa que a 
do Simples Nacional. Em caso contrário, dependendo do tipo de cooperativa e da atividade 
econômica exercida, a tributação pelo Simples Nacional torna-se mais vantajosa que a do 
regime próprio das cooperativas.

6.3  CONCLUSÕES SOBRE AS TRIBUTAÇÕES DAS COOPERATIVAS
  
• As controvérsias em torno da tributação das cooperativas surgiram antes da 

introdução do conceito de ato cooperativo no sistema jurídico nacional. 

• A origem das discussões repousa na natureza jurídica da cooperativa, que é uma 
pessoa jurídica criada a fim de realizar operações com fim econômico, mas sem fins 
lucrativos. O ponto de discórdia é o caráter mercantil ou não de suas operações, quando 
atuam no mercado, vendendo bens e serviços. Para uns, apesar da ausência de fins 
lucrativos, as cooperativas praticam atos mercantis, tal como os demais tipos de sociedades. 
Para outros, a cooperativa apenas presta serviços a seus cooperados, sendo que os atos 
no mercado são apenas negócios externos realizados em nome dos sócios. 
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• O conceito de ato cooperativo foi introduzido na legislação a partir do momento 
em que foi permitida às cooperativas de produtores rurais a aquisição de produtos de não 
associados, e às cooperativas em geral o fornecimento de bens e produtos a não associados.

 
• Na exposição de motivos do Projeto de Lei n° 292/1971, que resultou na Lei n° 

5.764/1971, fica explícito que o foco da lei foi as cooperativas de produção rural. Por isto, há 
dificuldade maior em definir o ato cooperativo em relação aos demais tipos de cooperativas, 
principalmente às de serviço.

• Quando da apresentação da emenda popular sobre a imunidade fiscal do ato 
cooperativo, havia clareza quanto ao fato de que a venda do produto do associado – ou seja, 
o negócio jurídico externo praticado no mercado – não era ato cooperativo, por tratar-se 
de negócio entre a cooperativa e terceiros.

• A relevância do conceito de ato cooperativo para a discussão tributária depende 
do campo de incidência de cada tributo.

• Os tributos que incidem sobre qualquer pessoa jurídica, de natureza mercantil ou 
não, independentemente de seus fins, não geram controvérsias.

• A diferenciação dos atos cooperativos em típicos, auxiliares e acessórios, foi 
criação doutrinária que acabou por fundamentar inúmeras ações judiciais questionando 
a incidência dos tributos que dependem do conceito de ato cooperativo. Esta diferenciação 
acabou por ampliar o conceito de ato cooperativo, antes claramente delimitado como 
negócios com associados ou internos. A análise das discussões judiciais em torno do 
tema revela a resistência do movimento cooperativista em ser tributado como os demais 
empreendimentos econômicos.

• O adequado tratamento tributário a ser dado ao ato cooperativo é uma decisão 
política, que envolve discussões sobre a temática da justiça fiscal e do princípio da capacidade 
contributiva. A opção pela tributação na pessoa dos associados e não da pessoa jurídica 
não decorre da natureza jurídica das sociedades cooperativas. 

• Os benefícios fiscais deveriam estar condicionados à efetiva concretização dos 
princípios da economia solidária, tais como a gestão democrática, a busca por condições 
dignas de trabalho e pela inserção comunitária, com respeito ao meio ambiente e tendo 
como finalidade última assegurar a todos a participação nos resultados do bem estar 
produzido.  Por isso, as cooperativas, principalmente as de grande porte, deveriam ser 
obrigadas a publicar Balanço Social, a fim de demonstrar e dar transparência ao seu 
desempenho social, explicitando os benefícios gerados para a sociedade. 

• O princípio da capacidade contributiva deveria ser levado em consideração em toda 
proposta de alteração do sistema tributário, inclusive na regulamentação do adequado 
tratamento ao ato cooperativo. Mas para isto ser feito de forma eficaz, primeiro seria 
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necessário termos uma ideia sobre a carga tributária que incide sobre o conjunto das 
cooperativas, verificando qual o faturamento total das cooperativas, e os montantes 
arrecadados por este setor, pelo menos na esfera federal.  

• Com base neste estudo poderia ser verificado se a melhor forma de tributação das 
cooperativas é realmente no cooperado. O adequado tratamento tributário mencionado na 
Constituição não significa ausência de tributação ou tratamento privilegiado às cooperativas. 

• Regulamentação do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo a partir do 
princípio da capacidade contributiva.

• Se forem aprovadas as isenções dos impostos estaduais e municipais, perde 
relevância a proposta de possibilidade de opção pelo Simples, porque a tributação das 
cooperativas passa a ser mais vantajosa que esta última. Em caso contrário, dependendo 
do tipo de cooperativa e da atividade econômica exercida, a tributação pelo Simples 
Nacional torna-se mais adequada ao porte do empreendimento que a do regime próprio 
das cooperativas. De toda forma, cabe ser dada atenção ao  projeto de lei n° 288/2008, de 
autoria do Deputado Tarcísio Zimmermann, que prevê que cooperativas possam optar entre 
estarem sob o regime tributário do ato cooperativo ou serem beneficiarias do simples.

• É imprescindível a criação de programas de formação e assessoria jurídico-contábil 
com o objetivo de minimizar as dificuldades de acesso à informação e desconhecimento 
das normas legais que incidem sobre o exercício da atividade econômica, o que poderá 
ser feito como incumbência do PRONACOOP, recém criado pela Lei , e que deve ser 
regulamentado, espera-se, brevemente.

7. OS PRINCIPAIS PONTOS 
CONTROVERSOS NO DEBATE LEI DAS 
COOPERATIVAS DE TRABALHO - LEI 
FEDERAL Nº 12.690

A Lei  nº 12.60/2012, aprovada recentemente, trata das cooperativas de trabalho.  Fruto 
de um longo debate, foi motivada pelo enorme crescimento desse tipo de cooperativas 
nas últimas décadas.

Esse crescimento, apesar de ter uma causa principal comum – as enormes mudanças 
econômicas e sociais que levaram a profundas transformações no mundo do trabalho, 
aumento do desemprego e precarização do trabalho no decorrer das décadas de 80 e 90 do 
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século XX – teve como consequência dois processos distintos em torno do cooperativismo de 
trabalho: por um lado, a criação de cooperativas de trabalho por parte de trabalhadoras e 
trabalhadores que foram excluídos do mercado de trabalho e buscaram a auto-organização 
como alternativa para a criação de empreendimentos coletivos e solidários para gerarem 
seus trabalhos e renda por cooperação e associação; por outro, a utilização da forma jurídica 
das cooperativas nos processos de terceirização e subcontratação como instrumentos para 
burlar a legislação trabalhista e precarizar o trabalho, o que deu origem às chamadas 
“cooperfraudes” ou “coopegatos“ e que fragilizou as condições de trabalho de milhares 
de trabalhadores no Brasil.

Em 2003, o Grupo de Trabalho sobre micro e pequenas empresas, autogestão e 
informalidade, criado junto ao Fórum Nacional do Trabalho tirou como diretriz que se 
deveria revogar o artigo 442 da CLT (artigo que abriu as portas para a utilização da forma 
jurídica das cooperativas para burlar a legislação trabalhista) e no lugar dele propor uma lei 
específica que regulamentasse o cooperativismo de trabalho. A partir dessa recomendação, 
o governo federal, particularmente o Ministério do Trabalho, iniciou um amplo processo 
de discussão interna no governo assim como com o Poder Judiciário e com entidades da 
sociedade civil relacionadas com o tema (entidades da Economia Solidária, sindicatos, 
cooperativas de trabalho). Fruto desse processo, em 2006, foi encaminhado ao Congresso 
Nacional um projeto de lei com o objetivo regular as cooperativas de trabalho. Por cinco 
anos, o Congresso Nacional debateu esse projeto, que foi apensado a outros dois que 
já existiam no parlamento, tendo o mesmo objetivo, de autoria dos deputados Pompeo 
de Mattos e de Walter Barelli. Depois de muitos debates, no momento de redação desta 
pesquisa, o projeto de lei de regulamentação das cooperativas de trabalho foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, transformando-se na Lei Federal nº 12.690, de 19 de julho de 2012.

  
Nesse momento estamos vivendo os impasses da regulamentação dessa Lei, em que 

a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE) promove oitivas internas 
ao próprio Ministério e com as entidades representativas mencionadas neste trabalho, 
preparando-se para uma audiência junto ao Tribunal Superior do Trabalho.

De certa forma, as polêmicas havidas na tramitação da Lei estão novamente colocadas, 
especialmente pelos argumentos trazidos pelos agricultores familiares por meio de sua 
entidade de representação – a CONCRAB – e pelo Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis (MNCR)56.  

Durante esse processo, algumas entidades questionaram se caberia construir uma 
legislação específica para as cooperativas de trabalho, relacionando-as ao direito do 
trabalho e ao mundo do trabalho, outras propunham que tais empreendimentos deveriam 
ser considerados sob a ótica da legislação mais geral de cooperativas.

56 Ver: 1.  Posicionamento sobre a Lei 12.690/2012, dirigido ao Ao Comitê Interministerial de Inclusão Socioeconômica dos Catadores de 
Materiais Recicláveis – CIISC pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR, 09/11/2112. Mimeo. 2. Nota de Repúdio 
da CONTAG, disponível em: http://www.contag.org.br/imagens/f2214f1702notaderepudiodacontagcontraleiquecriacooperativadetrabalho1.
pdf, consulta realizada em Novembro de 2012.
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As entidades, inclusive a OCB e a SENAES/MTE, que advogavam pela necessidade de 
legislação específica indicavam que a realidade vivida pela sociedade brasileira nas últimas 
décadas fez com que surgissem tanto formas solidárias de cooperação no trabalho, como 
também a proliferação das chamadas “coopergatos” (Singer, 2012)57. Para este grupo, 
fazia sentido uma regulamentação das cooperativas de trabalho devido à relação que 
estas cooperativas têm com o chamado mundo do trabalho e, portanto, com os próprios 
direitos trabalhistas historicamente conquistados pela classe trabalhadora e com os 
processos e modificações que este mundo do trabalho vem passando nas últimas décadas, 
particularmente o processo de precarização.   

Por essa visão, o esforço de construção de um marco regulatório específico para as 
cooperativas de trabalho teria uma dupla motivação: por um lado, reconhecer e conceituar 
juridicamente as cooperativas de trabalho, uma vez que a legislação cooperativista em 
vigor, a Lei nº 5.764 de 1971, não dá conta de regular essas cooperativas, que cresceram e 
proliferaram, a partir dos anos 80 do século XX, e, por outro, formular uma regulamentação 
mais consistente, que brecasse o processo de precarização do trabalho, que se abriu a 
partir da utilização dessa forma jurídica como meio para burlar a legislação trabalhista.

O histórico da ação das entidades responsáveis pela fiscalização do trabalho e por parte 
da justiça do trabalho, principais integrantes do grupo opositor a essa Lei, explica a posição 
do grupo propositor. Até a aprovação da Lei, os órgãos de fiscalização procuravam delimitar 
uma área do mercado de trabalho como sendo exclusiva do trabalho assalariado e por 
suposto protegido. Outra área seria própria do trabalho autônomo, dentro da qual estaria 
o trabalhador cooperado, ou seja, o autônomo e/ou associado.  Esta distinção passou a 
determinar um mercado de trabalho monopolizado pelo capital, ou seja, qualquer pessoa 
que quisesse vender seus serviços nesta área do trabalho dito “subordinado” tinha de 
encontrar um empregador que o contratasse. O que ficava patente nos casos de aplicação 
de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da União com o Ministério Público do Trabalho: a 
maior parte do mercado público de serviços terceirizados estava, dessa forma, proibida 
às cooperativas; só intermediários de mão de obra capitalistas tinham acesso a ele. Essa 
realidade, imposta pelos TAC, inviabilizou a existência de uma série de cooperativas. Esse 
mecanismo, cuja intenção inicial seria a de proteção, acabava prejudicando o direito à 
auto-organização do trabalho.  O trabalho explorado pelo capital ficava imposto como o 
“normal”, sem que o trabalhador pudesse fazer outra opção de gestão do seu trabalho.

A questão de fundo que balizou esse debate foi que, em nosso mundo jurídico, o 
trabalhador de uma cooperativa é classificado como um trabalhador autônomo, o que é 
entendido, por sua vez, como mais próximo de um empregador do que de um trabalhador. 
Argumenta-se assim, que, por serem autônomos e, portanto, “senhores” do seu trabalho, 
não cabem a estes trabalhadores os direitos do trabalho. Por este argumento, as cooperativas 
só poderiam funcionar através de trabalho novo, ficando proibido às cooperativas atuarem 
onde existisse trabalhador subordinado (empregado celetista). Assim, até a promulgação 

57 Singer, P. Vida nova para as cooperativas de trabalho. Folha de S. Paulo. Tendência/Debates. SP,16/07/2012.
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da nova Lei das Cooperativas de Trabalho, sob a alegação de combate à precarização, foi  
restrita a atuação das cooperativas em alguns mercados, particularmente o de serviços. 
Além de isso levar a uma reserva de mercado para as empresas tradicionais, era contrário 
a qualquer política de desenvolvimento do cooperativismo.

Este argumento e atuação criou uma série de armadilhas jurídicas e conceituais. De 
fato, a experiência de vários países europeus vem indicando o trabalhador cooperado como 
portador de dupla condição: - é, simultaneamente, dono e empregado da cooperativa, ou 
seja, “o coletivo da sociedade cooperativa tem os mesmos deveres em relação ao sócio 
individual que o empregador em relação ao empregado” (Singer, ibdem).

Esta posição já estava afirmada pela Organização Internacional de Cooperativas de 
Produção Industrial, Artesanal e de Serviços (Cicopa), a partir da Recomendação 193 da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho)58: - “a relação do sócio trabalhador com sua 
cooperativa deve ser considerada como distinta da do trabalho assalariado dependente 
convencional e do trabalho autônomo”.  A mesma Cicopa indica que os Estados nacionais 
devem:

(Reconhecer) em suas legislações que o cooperativismo de trabalho associado 
está condicionado por relações trabalhistas e industriais distintas do trabalho 
dependente assalariado e do auto emprego ou trabalho individual independente e 
aceitem que as cooperativas de trabalho associado apliquem normas e regulamentos 
correspondentes59

Da mesma forma, estudos sobre a legislação cooperativa na França evidenciam que, 
nesse país, já se reconhece como:

as cooperativas estão em geral fundadas sobre o princípio da dupla condição 
(...) Enquanto associado, o cooperador participa do lucro econômico, enquanto 
assalariado ele é regido pelo direito do trabalho e se beneficia de sua proteção (...) Se 
for fazer uma análise estritamente jurídica, está claro que com exceção das regras 
particulares expostas na 1ª parte, todo direito do trabalho aplica-se às Sociedades 
Cooperativas Operárias de Produção.60 

Assim, só havia sentido propor um projeto de lei para as cooperativas de trabalho, 
se este fosse capaz de resolver a questão a partir de outro viés, no qual permanecesse a 
preocupação em coibir o processo contínuo de precarização do trabalho, seja através das 
cooperativas fraudulentas (coopergatos), seja através da precarização que os trabalhadores 
associados se impõem para vencer as condições de mercado e, ao mesmo tempo, permitir 

58 Na recomendação 193 da OIT, ao afirmar o papel dos governo no apoio ao cooperativismo, existe o seguinte item: os governos nacionais 
devem “(b) assegurar que não se instituam cooperativas, ou sejam usadas, como artifícios para escapar a obrigações trabalhistas ou para 
mascarar relações de emprego, e combater falsas cooperativas que violam direitos trabalhistas, garantindo a aplicação da legislação 
trabalhista em todas as empresas”.

59 http://www.cicopa.coop

60 Fonte: http://www.oit.org.br/content/sobre-promo%C3%A7%C3%A3o-de-cooperativas
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o fortalecimento da possibilidade de trabalhadores se organizarem em cooperativas.

A Lei nº 12.60/2012 realizou esse movimento, ao entender os direitos trabalhistas 
como direitos humanos. Ou seja, os direitos do trabalho são irrenunciáveis, não podendo 
ser “negociados em contrato mercantil”. Só assim será possível combater a precarização.

Os principais argumentos contrários a esta Lei, que permaneceram no debate, ao longo 
do processo de sua aprovação no Congresso Nacional são de três ordens:   conceitual,  
jurídica e econômica.61

O argumento econômico continua candente no processo de regulamentação, ora em 
curso, trazido especialmente pela CONCRAB e MNCR, que alegam a complexidade de 
atuação dos trabalhadores cooperados desses segmentos e a impossibilidade de assegurar 
os direitos trabalhistas nas cooperativas que representam,  tal como está inscrito na Lei 
aprovada.

Cabe analisar as modificações trazidas por essa Lei, que reduziu para sete, o número 
mínimo de associados (art. 6º), tornando possível a formalização de um grande número 
de empreendimentos econômicos solidários.

Por ela, as cooperativas de trabalho podem ser de dois tipos: de produção e de serviços. 
De produção, quando constituídas por sócios que contribuem com trabalho para a produção 
em comum de bens e detiverem, a qualquer título, os meios de produção. De serviços, 
quando constituídas por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, 
sem a presença dos pressupostos da relação de emprego (art. 4º). 

Foram excluídas da Lei as cooperativas de produção associada, em que o processo 
de trabalho é realizado individualmente e os produtos finais são agregados. Também, 
textualmente, excluídas outros quatro tipos de cooperativas nas quais o exercício profissional 
é potencialmente individual e pode ser acumulado com outros vínculos de trabalho de 
natureza distinta. São elas: as cooperativas de assistência à saúde; as cooperativas de 
transporte que detenham, por si ou por seus sócios, os meios de trabalho; as cooperativas de 
profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em seus próprios estabelecimentos; 
e as cooperativas de médicos cujos honorários sejam pagos por procedimento (art. 1º,  
parágrafo único). 

Ainda, a Lei assegura um conjunto mínimo de direitos que se aproxima daqueles 
constantes do Artigo 7° da Constituição Federal de 1988 (CF 1988), relativos ao trabalho 
assalariado. São eles: retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na 
ausência deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas 
trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; jornada de trabalho de 8 (oito horas diárias) e 
44 (quarenta e quatro horas semanais), exceto quando a atividade demandar a prestação 

61 Ver a respeito desses argumentos, em Parecer Paul Singer Secretário Nacional de Economia Solidária e Fábio Jose Bechara Sanchez 
Secretário-Adjunto/SENAES/MTE: AS COOPERATIVAS DE TRABALHO E A PRECARIZAÇÃO, de 2004. Disponível em
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de trabalho por plantões ou escalas; repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos; repouso anual remunerado; retirada para o trabalho noturno superior à 
do diurno; adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; seguro 
de acidente de trabalho (art. 7º).

As cooperativas de produção poderão, em Assembleia Geral, estabelecer carência para 
garantir as retiradas e o seguro de acidente de trabalho. Já as cooperativas de serviços 
terão o prazo de 12 (doze meses), a contar da publicação da Lei, para assegurar os direitos 
supracitados, exceto a jornada de trabalho e o repouso semanal remunerado. A lei obriga 
ambos os tipos de cooperativas, ademais, a observarem as normas de saúde e segurança 
do trabalho em vigor (arts.7º e  8º).62  

A nova Lei também modifica alguns aspectos de organização e funcionamento das 
cooperativas de trabalho, especialmente no que diz respeito às Assembleias (art. 11), 
desburocratizando-as e exigindo quóruns mais representativos.

Para além das questões conceituais, cabe agora fortalecer as cooperativas de trabalho, 
regulamentando e fortalecendo o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de 
Trabalho - PRONACOOP, previsto nessa Lei (art. 19). Em relação a este ponto, é necessário 
afirmar com ênfase que a nova lei só será de fato benéfica às cooperativas de trabalho, 
cumprindo o papel de propiciar trabalho descente a seus trabalhadores, se o Estado 
desenvolver uma ação séria e eficaz para dar condições econômicas às cooperativas, 
de forma que elas possam cumprir o artigo 7º  da referida lei,  que prevê os direitos dos 
trabalhadores das cooperativas.  Para isso é necessário que o PRONACOOP tenha condições 
normativas  e orçamentárias para apoiá-las, garantindo-lhes crédito subsidiado, formação, 
tecnologias e facilidades de acesso ao mercado publico. Somente assim as cooperativas 
de trabalho poderão, por um lado, ter segurança jurídica e, por outro, de fato propiciar 
trabalho descente para seus cooperados.

Além disso, é importante a necessária preocupação nesta regulamentação, quanto a 
forma:

1 - de funcionamento de uma cooperativa de trabalho, inclusive deixando claro o 
art. 4º, que define quem esta dentro e quem esta fora do escopo da lei

 2 – de fiscalização que será realizado pelos órgãos responsáveis, contribuindo 
para a implantação da fiscalização do próprio Ministério do Trabalho e aquela do 
Ministério Público do Trabalho, em sua atuação.

62 O contratante da cooperativa de serviço responde solidariamente pelo cumprimento destas normas quando os serviços forem prestados 
no seu estabelecimento ou em local por ele determinado.
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8. FORMAS SOCIETÁRIAS DO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002 E RESPECTIVOS 
REGISTROS

O Código Civil, em seu Art. 44, prevê seis tipos de pessoa jurídica de direito privado: 
associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas 
individuais de responsabilidade limitada. Destas, as sociedades e empresas individuais 
de responsabilidade limitada (além do empresário individual, que exerce a empresa como 
pessoa física) são definidas como voltadas para o exercício de atividade econômica, ou 
seja, atividade que tem como objetivo a obtenção de lucro ou sobras e a sua partilha entre 
os sócios (CC., arts. 981 e 980-A, § 6º). As demais só podem ser constituídas para fins 
não econômicos, ficando assim limitadas à realização de fins políticos, religiosos, morais, 
culturais, de assistência ou outros (CC., arts. 53 e 62, parágrafo único), ainda que possam 
exercer atividade econômica apenas como um meio para alcançar esses fins, ou seja, 
atividades cujos resultados positivos sejam revertidos integralmente para suas finalidades, 
e não distribuída entre seus titulares63  

Na disciplina específica das atividades e pessoas jurídicas com fins econômicos, 
são previstas pelo Código Civil as figuras do empresário, da sociedade empresária e 
da sociedade simples. Segundo o Art. 966 do Código, considera-se empresário aquele 
que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou de serviços. A atividade empresária caracteriza-se por ser: atividade 
econômica organizada, isto é, com organização pelo empresário dos diversos fatores de 
produção (capital, mão-de-obra, insumos e tecnologia); com profissionalismo, ou seja, com 
habitualidade, pessoalidade (a atividade é exercida em nome do próprio empresário ou da 
sociedade, e não de outros) e monopólio das informações; e realizada por meio da produção 
ou circulação de bens ou serviços. O parágrafo único, no entanto, exclui dessa classificação 
a pessoa física ou jurídica cuja atividade consiste no exercício de profissão intelectual, de 
natureza científica, literária ou artística (exceto quando em tal exercício houver elemento 
de empresa)64.  Dessa forma, o CC/2002 adotou o exercício de atividade empresária como 
principal critério para separar as sociedades empresárias e as sociedades simples, ou 
civis65 , definidas em razão do tipo de atividade não ser empresária (art. 966, parágrafo 
único) ou da forma adotada ser a de cooperativa, além de outras exceções expressas em lei.

63 Haroldo Malheiros Duclerc VERÇOSA, Curso de Direito Comercial, v.1., pp. 122-123.

64 Para uma análise aprofundada da Teoria da Empresa do conceito de “empresário” no Direito Comercial e de cada um de seus elementos, 
cf. VERÇOSA (2004.) pp. 118 e ss. Para uma visão mais sintética, cf. COELHO (2007), pp. 11 e ss.

65 Haroldo Malheiros Duclerc VERÇOSA. Curso de Direito Comercial,pp. 71 e 83-84.
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O art. 983 estabelece que a tipicidade da sociedade empresária é numerus clausus, isto 
é, deve necessariamente ser constituída segundo um dos tipos previstos e regulados no 
Código66. Por outro lado, a sociedade simples, segundo art. 983, tem a opção de constituir-
se segundo o seu regime próprio ou em conformidade a uma das espécies de sociedade 
empresária acima enumeradas, embora continuando a ser considerada sociedade simples 
em função da atividade estar entre aquelas previstas no parágrafo único do art. 966. Por 
fim, as sociedades cooperativas serão sempre sociedade simples, independentemente da 
atividade exercida (art. 982, parágrafo único).

8.1. INTERPRETAÇÕES EM DISPUTA: JUNTAS COMERCIAIS X 

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS     

A classificação pelo Código Civil de 2002 das cooperativas como sociedades simples 
iniciou um período de incerteza e de debates, na doutrina e na jurisprudência, a respeito 
de qual é o registro público em que devem ser inscritas as cooperativas. Embora haja 
legislação especial, a Lei 5794 de 1971, que dispõe que as cooperativas sejam inscritas nas 
Juntas Comerciais (art. 18), o novo Código estabelece que as sociedades simples devam 
ser inscritas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (art. 998), ao contrário do empresário 
e da sociedade empresária, que devem ser inscritos no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais (arts. 967 e 982).

A controvérsia gerada com a entrada em vigor do Código Civil é de grande interesse para 
as cooperativas e empreendimentos econômicos solidários, uma vez que a necessidade de 
realização do registro nas Juntas Comerciais impõe dificuldades adicionais às já presentes 
na legislação para a formalização dos empreendimentos enquanto cooperativas. Dos 
empreendimentos econômicos solidários entrevistados na presente pesquisa, 10% apontou 
dificuldades de registro como sendo o motivo pelo qual adotaram outras formas jurídicas, 
ou se mantiveram na informalidade. 

Uma primeira dificuldade, frequentemente levantada quando esse tema surge nos 
debates do movimento, consiste no custo do deslocamento espacial dos empreendimentos 
para efetuar o registro: em geral as Juntas Comerciais possuem escritórios e agências 
apenas nas capitais e nas cidades mais populosas de cada estado, enquanto os cartórios 
de registro civil possuem uma capilaridade maior no interior e nas pequenas cidades. Em 
algumas situações, como quando os membros do empreendimento não são alfabetizados, 
chega-se a exigir que todos vão pessoalmente à Junta Comercial para realizarem o 
arquivamento do ato constitutivo, por não ser aceita a assinatura por impressão digital 
sem que a pessoa compareça pessoalmente. Soma-se a isto que o custo e a burocracia 
da própria inscrição, segundo os empreendimentos, seriam menores nos cartórios de 
Registro Civil do que nas Juntas Comerciais.

66 Brandão MACHADO, Sociedade cooperativa e seu registro. Repertório de Jurisprudência IOB – VOL. III – Civil, Processual, Penal e 
Comercial, pp 476-478.
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Além das já citadas, existem dificuldades de outra ordem, relacionadas ao papel da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) como entidade de representação do 
cooperativismo. Conforme visto na seção anterior, a Lei nº 5.764/1971, que em seu art. 
105 concedia a unicidade de representação do “sistema cooperativista nacional” à OCB, na 
qualidade de órgão técnico-consultivo do governo, conferiu a ela competência para manter 
o registro de todas as cooperativas, obrigando-as a nela se registrarem para poderem 
entrar em funcionamento. A despeito da questionável constitucionalidade da manutenção 
dessa prerrogativa após a Constituição Federal de 1988, a OCB conta com representantes 
em Juntas Comerciais de vários estados, que muitas vezes exigem o registro prévio das 
cooperativas na OCB para serem constituídas.67 

A respeito do registro adequado para as cooperativas serem as juntas comerciais ou os 
cartórios de registro civil, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o registro 
seja feito nas juntas comerciais. Tal entendimento se apoia nos artigos 1.093 e 1096 do 
Código Civil, que estabelecem que: as cooperativas são regidas pelo disposto no Capítulo 
próprio do Código referente às sociedades cooperativas, ressalvada a legislação especial; 
e, no que essa lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, 
resguardadas as características estabelecidas no art. 1.094. Entende-se, assim, que deve 
ser aplicado o art. 18 da Lei nº 5.764/1971, que estabelece que o registro das cooperativas 
deva ser feito nas juntas comerciais. Tal foi o entendimento do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região na Apelação em MS (2006.51.01.003676-3) impetrado por uma cooperativa 
de taxistas contra a Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, por ter esta exigido o 
registro da cooperativa na junta comercial para a sua inscrição no Cadastro Nacional de 
pessoas Jurídicas – CNPJ.

Esse entendimento prevaleceu também nas I, II e III Jornadas de Direito Civil promovidas 
pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal, onde se reúnem magistrados, 
professores, representantes das diversas carreiras jurídicas e estudiosos do Direito Civil 
para debater sobre temas controversos do Código Civil de 2002. Segundo o enunciado 
63, aprovado na I Jornada, em 2002 “As sociedades cooperativas são sociedades simples 
sujeitas à inscrição nas juntas comerciais.”68  

O próprio Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC), que possui função 
supervisora, coordenadora, orientadora e normativa no Sistema Nacional de Registro de 
Empresas Mercantis (Sinrem) (Lei 8.934/94, arts. 3º e 4º), em parecer emitido em 06/02/03, 
também afirmou essa posição, no sentido de que as cooperativas permanecem sujeitas 
à inscrição na junta comercial, em função da prevalência da lei especial – a Lei 7564/71 – 
devida à ressalva dos arts. 1.093 e 1.096 do Código Civil.69

Embora essa visão esteja consolidada na jurisprudência e na doutrina, existem, no 

67 Cf. Eduardo FARIA, A Organização das Cooperativas Brasileiras e a Negação do Direito Fundamental à Livre Associação, pg. 83.

68 BRASIL. Conselho da Justiça Federal, Jornadas de Direito Civil I, III e IV – Enunciados Aprovados, Secretaria de Pesquisa e Informação 
Jurídicas do Centro de Estudos Judiciários, pg. 25.

69 BRASIL. Departamento Nacional de Registro de Comércio, Parecer jurídico DNRC/COJUR/N° 17/03, 2003.
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entanto, motivos para se discordar dela. Em parecer70 sobre o registro das sociedades 
simples no novo Código Civil, Fábio Ulhoa Coelho afirma que as sociedades cooperativas, 
enquanto sociedades simples, devem ser registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 
Argumenta ele que, embora o Código ressalve a vigência da legislação especial das 
cooperativas, o art. 18 da Lei nº 5.764/1971 não foi recepcionado pela CF/88, uma vez que 
o art. 5°, XVIII estabelece que a criação de cooperativas, na forma da lei, independe de 
autorização, e veda qualquer interferência em seu funcionamento. Não apenas o art. 18, 
mas toda a Seção I – Da Autorização de Funcionamento – do Capítulo IV da lei, seriam 
inconstitucionais, por tratarem dos procedimentos de autorização estatal, inclusive a 
participação da junta comercial nesses procedimentos.

Dessa forma, o Código não poderia ter ressalvado normas inconstitucionais, o que 
torna necessária a aplicação das normas relativas à sociedade simples nessa questão em 
particular. Mesmo o art. 32, II da Lei do Registro de Empresas (Lei 8.934/94), que também 
prevê o registro das cooperativas pelas juntas comerciais, não se enquadraria na ressalva 
do art. 1.093, por não ser de lei especial voltada à disciplina das cooperativas. Esta é 
também a posição de Modesto CARVALHOSA71, que aponta na Constituição Federal de 1988, 
através de seus arts. 5°, XVIII e 174, §§ 2°, 3° e 4°, para além da vedação à necessidade 
de autorização prévia de funcionamento pelo Estado, um movimento de liberalização 
das cooperativas, com estímulos ao cooperativismo independente, uniformização de seu 
tratamento tributário, etc.

Cabe ressaltar também que, no sistema do Código Civil de 2002, a sociedade simples, 
e consequentemente também a sua inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
prestam-se melhor às atividades de menor envergadura, como prestadores de serviço não 
empresários, pequenos comerciantes, artesãos, etc., devido à simplicidade e agilidade de 
suas normas, o que poderia beneficiar, pelo menos no que se refere à forma de registro, 
grande parte dos empreendimentos econômicos solidários de pequeno porte, muitos dos 
quais se encontram na informalidade. Tanto é assim que, para o produtor rural, o art. 971 
do Código Civil prevê tanto a possibilidade de inscrição no Registro Civil e Pessoas Jurídicas, 
caso esse em que o produtor não é considerado empresário , opção essa mais vantajosa 
para o pequeno produtor de agricultura familiar, quanto a possibilidade de inscrição na 
junta comercial, ficando sujeito às normas relativas ao empresário sujeito a registro, o que 
servem melhor à realidade do agronegócio.

Uma medida que poderá auxiliar na superação dos impasses e obstáculos ao registro 
e formalização de cooperativas, em especial aos empreendimentos de economia solidária, 
é o processo de simplificação e integração do registro e legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas, iniciado com a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) pela Lei 11.598/2007. Em seu art. 
3°, a lei prevê que os órgãos e entidades que compõem a REDESIM deverão “considerar a 

70 BRASIL. Departamento Nacional de Registro de Comércio, Parecer jurídico DNRC/COJUR/N° 17/03, 2003.

71 Modesto CARVALHOSA, Comentários ao Código Civil, pp. 395 – 396, apud Fábio Ulhoa COELHO, Manual de Direito Comercial. Direito de 
Empresa, pg. 497
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integração do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas 
e articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, buscando, em 
conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos (...)”.

Embora a lei não ofereça solução para o problema da necessidade de deslocamento das 
cooperativas até as grandes cidades, uma vez que não altera a divisão de competências 
entre Registro Civil e Registro de Comércio, de forma que, de acordo com a interpretação 
predominante, as cooperativas se mantêm obrigadas ao registro nas juntas comerciais, a 
lei pode contribuir para coibir a exigência de que as cooperativas tenham filiação prévia à 
OCB, ao vedar, em seu artigo 7º, a instituição de qualquer tipo de exigência para os atos 
de registro, de natureza documental ou formal, restritiva ou condicionante, que exceda 
“o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência de tais atos (...)”72, especialmente 
documentos adicionais aos exigidos por lei.

Embora essa visão esteja consolidada na jurisprudência e na doutrina, a questão 
permanece em aberto, inclusive na interpretação e aplicação das normas em vigor. Há 
evidências de que muitas cooperativas têm tentado, devido à maior facilidade, e conseguido 
se registrar em cartórios de Registro Civil. Em questionário distribuído a entidades de 
representação e empreendimentos que compareceram ao seminário realizado no decorrer 
desta pesquisa, obtivemos informações de cooperativas registradas em cartórios de 
Registro Civil na Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e Piauí. Esta é 
uma realidade que precisa ser levada em conta na discussão sobre a nova lei geral do 
cooperativismo, caso se deseje que o problema da informalidade no cooperativismo e na 
Economia Solidária seja resolvido.

A questão de qual é a forma de registro adequada para as cooperativas não está 
resolvida, tanto no que diz respeito à interpretação e aplicação das normas vigentes, quanto 
a se decidir qual forma deverá ser prevista na legislação em discussão no Congresso. Os 
PLS 3 e 153 de 2007 preveem que o registro seja feito nas juntas comerciais. No projeto 
substitutivo apresentado no relatório do senador Renato Casagrande à Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado, em 200873, a pedido de entidades ligadas à economia 
solidária, foi proposto que o registro se desse nos cartórios de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, que depois de declarar sua adequação à legislação, encaminharia cópia de sua 
inscrição à junta comercial do Estado (art. 8°, caput e § 1°). No entanto, o mesmo senador 
Renato Casagrande, em novo parecer, aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado em 2010, mudou de posição e propôs que o registro se desse em 
junta comercial.74 

Acreditamos que a nova lei geral do cooperativismo deveria trazer expressamente, 
de forma a dirimir a controvérsia, a previsão de que as cooperativas possam se registrar 

72 BRASIL. N° 11.598, de 3 de dezembro de 2007.

73 BRASIL. Parecer do senador Renato Casagrande à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal sobre os PLS 3 e 153 de 2007, 
com projeto substitutivo. 2008.

74 BRASIL. Parecer do senador Renato Casagrande aprovado Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal sobre os 
PLS 3 e 153 de 2007, com projeto substitutivo. 2010.
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tanto nos registros civis de pessoas jurídicas quanto nas junta comercial, à semelhança 
do que é previsto no CC/2002 para o empresário rural, pois essa seria a melhor forma de 
contemplar toda a diversidade geográfica, econômica e social existente entre as diferentes 
matrizes e experiências do cooperativismo brasileiro.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS - 
PROPOSTAS PARA O MARCO JURÍDICO 
DO COOPERATIVISMO E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

Fazemos, a seguir,  algumas considerações sobre propostas de marco jurídico que visam 
a apoiar o fortalecimento do cooperativismo popular. Em anexo, ainda, apresentaremos 
propostas de projetos de Lei para o debate, a título de contribuição final.

9.1. PROPOSTA DE LEI GERAL DO COOPERATIVISMO

Em relação ao que vem sendo chamado de Lei Geral do Cooperativismo propomos, assim 
como fez o governo federal, focar esta lei apenas nos aspectos societários, simplificando 
e aproximando a nova lei do cooperativismo das disposições do Código Civil de 2002. Além 
disso, deve ser uma lei enxuta, que regule o conjunto das cooperativas, evitando entrar 
em especificidades de cada tipo e ramo de cooperativas, deixando a regulação de ramos 
para leis especificas, quando houver necessidade. 

Desta maneira, indicamos 17 premissas para a nova Lei do Cooperativismo, desenvolvidas 
como Anteprojeto de Lei, no Anexo1:

1. Regular a sociedade cooperativa (não o sistema); 2. Estabelecer regras gerais para 
funcionamento; 3. Ampliar os temas definidos em estatuto;  4. Não definir tratamento 
diferenciado por ramo; 5. Liberdade de representação; 6. Fortalecimento da Assembleia 
como instância decisória; 7. Aumento do quorum para assembleias; 8. Maior facilidade 
para convocação de assembleias; 10. Redução do número mínimo de sócios para constituir 
cooperativas; 11. Participação de pessoa jurídica como cooperado; 12 Preservar, como 
regra geral, um voto por sócio, independente da participação no capital social; 13. PJ pode 
votar, mas não ser votada; 14. Capitalização das cooperativas: ampliar possibilidades de 
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utilização do FATES, permitindo o uso entre as cooperativas; 16. Conselho Nacional do 
Cooperativismo, como instância de caráter consultivo e composição bipartite; 17. Cadastro 
público nacional de cooperativas, com gestão das informações compartilhada por Estado 
e setor, não obrigatório, mas como requisito para acesso a políticas públicas.

9.2. DECRETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO 

COOPERATIVISMO  

A ideia de criar um Conselho Nacional do Cooperativismo não é nova. Na verdade, 
nas antigas legislações do cooperativismo no Brasil já havia a previsão da existência de 
um Conselho Nacional do Cooperativismo. Contudo, este Conselho teve existência num 
período de forte intervenção do estado na vida das cooperativas. 

   Em novo contexto do cooperativismo brasileiro, parece-nos essencial um novo Conselho 
Nacional do Cooperativismo, por três motivos distintos.

 Em primeiro lugar, do ponto de vista estratégico, será importante criar um espaço 
de articulação das diferentes políticas públicas para o cooperativismo no Brasil, assim 
como de articulação das diferentes matrizes políticas existentes na sociedade em torno 
do cooperativismo. Hoje existem pelos menos oito órgãos de governo que desenvolvem 
políticas para o cooperativismo (Ministério do Trabalho, com políticas para a economia 
solidaria, Ministério da Agricultura, com o Departamento Nacional de Cooperativismo, 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, com as cooperativas de agricultura familiar,  
Ministério da Fazenda e o Banco Central, com as cooperativas de crédito,  Ministério da 
Saúde, com as cooperativas sociais, Ministério de Minas e Energia, com as cooperativas de 
garimpeiros, entre outros. É importante articular esses ministérios para políticas comuns 
para o cooperativismo. Igualmente importante é a participação da sociedade civil, o que 
indica a necessidade de um conselho paritário entre sociedade civil e governo.

 O segundo motivo estratégico refere-se à necessidade de se um espaço público 
formulador de uma agenda do cooperativismo no Brasil, que seja responsável tanto pelas 
informações do cooperativismo brasileiro como por propor mudanças legislativas para o 
cooperativismo, quando necessárias. 

Por fim, do ponto de vista tático, um Conselho Nacional de Cooperativismo cumpriria 
o papel de órgão regulador, existente em vários países, sem aprisionar esse controle num 
órgão eminentemente estatal e/ou em conceder esta prerrogativa para uma entidade 
privada, como a OCB. 

No Anexo 2, registramos a proposta de Decreto presidencial com a criação de um 
Conselho com estas características.    
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9.3. TRANSFORMAÇÕES NO SESCOOP

A respeito do registro adequado para as cooperativas serem as juntas comerciais ou 
os carO Sescoop, criado em 1999, a partir de Medida Provisória de Fernando Henrique 
Cardoso, institui uma nova entidade no contexto do chamado sistema “S”. Assim, quando 
uma cooperativa tiver empregados, os recursos originalmente destinados a outros sistemas 
“S” (SENAC, SENAI, etc), passam a ser repassados para o Sescoop. 

 Dentro do desenho do Sistema “S”, baseia-se em recursos oriundos da folha de 
pagamento das empresas cooperadas, geridos pelo sindicato patronal, representado, 
neste caso, pela OCB,  visando a propiciar formação e cultura para seus “empregados”. O 
Sistema S está baseado, conforme a estrutura sindical brasileira, em ramos de atividade 
econômica, o que, desta maneira, causa estranheza, pois o Sescoop não agrega o resultado 
de cooperativas de mesmo ramo de atividade econômica, mas sim tem como pressuposto 
a forma societária da cooperativa.

 Este fato fez com que a Confederação Nacional do Comércio entrasse no Supremo 
Tribunal Federal questionando a validade da criação do Sescoop, uma vez que este 
não se enquadraria nas definições de nossa estrutura sindical. Esta ação direta de 
inconstitucionalidade ainda não foi votada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.

 
Assim, seria mais conveniente, a longo prazo, pensar em outras formas de criação 

de fundos públicos para as cooperativas. Um modelo interessante seria o italiano, que 
taxa em 3% as sobras das cooperativas para constituir um Fundo de apoio e fomento as 
mesmas. Esta poderia ser uma boa alternativa ao Sescoop. 

 Contudo, pelo processo jurídico e principalmente pelas resistências jurídicas para 
estas mudanças, que só seriam possível a longo prazo, nos parece que de qualquer forma 
é necessário pensar em reformulações no Sescoop. 

 A principal mudança que vemos necessária é a ampliação do conselho do Sescoop 
e a sua democratização, incorporando outras entidades nesse Conselho na definição do 
uso de seus recursos.  No momento, quem gere os recursos do Seescoop e define suas 
destinações é a Organização das Cooperativas Brasileiras, ficando as demais cooperativas 
e entidades de representação apartadas destes recursos públicos, que somam a mais de 
R$ 100 milhões ao ano.

9.4. COOPERATIVAS SOCIAIS

A Lei n° 9.867 de 10 de novembro de 1999 institui no Brasil a figura das cooperativas 
sociais, formadas majoritariamente por pessoas com desvantagem de acesso ao mundo 
do trabalho. A Lei em questão foi inspirada na legislação italiana, existente desde os anos 
de 1980, regulamentando cooperativas que representam um importante instrumento de 
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inclusão socioeconômica e de desenvolvimento. 

Esta lei teve efeito simbólico extremamente positivo ao reconhecer que existem 
empreendimentos econômicos, de caráter coletivo e democrático, formado por pessoas 
com as mais diversas desvantagens. Contudo, devido às particularidades do sistema 
jurídico brasileiro e dos vetos presidenciais que sofreu no momento de sua sanção, ela 
teve poucos efeitos práticos. 

De fato, o número de cooperativas sociais, formadas a partir desta lei, existentes hoje 
no Brasil é irrisório (não passa de uma dezena). Contudo, o número de empreendimentos 
informais coletivos e democráticos formados por essas pessoas em desvantagem é enorme 
e vem em crescente expansão (mapeamento realizado pelo Ministério do Trabalho e 
Ministério da saúde mostram que só no campo dos usuários do sistema de saúde mental, 
um dos públicos da referida lei, existem mais de 700 empreendimentos informais). 

 Dessa maneira, é urgente iniciativas de reformulação da Lei n° 9.867 de 10 de novembro 
de 1999, para que possamos formalizar estes empreendimentos e termos, para além das 
cooperativas de fato, cooperativas sociais de direito. 

Tal como na Itália, um dos pontos a ser contemplado é que as cooperativas sociais 
devem ser formadas por pessoas em desvantagem, mas não exclusivamente por elas, 
possibilitando o princípio da autoajuda e a diversidade de condições que junto possam 
alavancar de fato os empreendimentos.

A legislação italiana prevê que uma cooperativa para ser considerada social, deva ter 
pelo menos 30% de seus associados classificados como pessoas em desvantagem. No 
Brasil, há grupos informais com esse formato e enorme sucesso. 

Em 2010, uma Conferencia temática sobre cooperativismo social foi realizada pelo 
governo Federal, quando se apontou que a legislação brasileira deveria prever que uma 
cooperativa social deveria ter no mínimo 50% de pessoas em desvantagem, o que deveria 
ser imediatamente posto em prática por uma reformulação desta Lei.

Outro problema enfrentado pelas cooperativas sociais se refere aquelas formadas por 
pessoas que são consideradas incapazes juridicamente. Para resolver isso seria importante 
lembrar que a incapacidade jurídica das pessoas, pelo código civil brasileiro, não precisa 
ser total. O Juiz pode colocar graus de incapacidade. Desta maneira, seria importante a 
lei apenas indicar essa possibilidade. Nossa proposta é dada pela seguinte redação: 

§ 4° - Os sócios em desvantagens de uma cooperativa social devem possuir os 
mesmos direitos e deveres dos demais sócios da cooperativa, conforme definido pela  
Lei nº 5.764/1971, ressalvados os casos em que o estado do associado não permitir.

§ 5° A suspensão temporária dos direitos e deveres de um cooperado devido a seu 
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estado deve ser definida pela assembleia geral da cooperativa. 

Outra mudança necessária para que as cooperativas sociais sejam viáveis de fato 
são previsões em relação a situação previdenciária dos associados em desvantagem. 
Hoje, muitos dos associados potenciais destas cooperativas possuem aposentadoria por 
invalidez. Segundo as atuais regras, se eles integrarem a cooperativa, perdem seus direitos 
previdenciários, o que leva a uma falta de incentivo entre trocar o certo (a previdência) para 
o incerto (o trabalho na cooperativa), por mais benefícios que o trabalho da cooperativa 
possa trazer para ele. 

Desta maneira é necessário pensar tanto em formas progressivas de perda dos direitos 
previdenciários (algo como, depois de um ano perde-se 50% dos direitos até o total dos 
100%, em três anos) o que nos parece mais importante, o principio da porta aberta, ou 
seja, mesmo que ele perca o direito, que ele possa readquiri-lo automaticamente se deixar 
de trabalhar na cooperativa. 

Por fim, um debate presente hoje é o público que seria considerado em desvantagem 
para constituir uma cooperativa social. Existem propostas de ampliação do público, e 
resistência de setores para que isso ocorra. Acreditamos que se faz necessário um amplo 
debate a respeito para o que apresentamos uma proposta de Decreto, criando o Programa 
Nacional de Apoio ao Cooperativismo Sociais – PRONACOOP SOCIAL (Anexo 3).

9.5. COOPERATIVAS FORMULADAS A PARTIR DA RECUPERAÇÃO 

DE EMPRESAS EM CRISE

Existe a necessidade de se avançar em marcos jurídicos específicos para a realidade 
das cooperativas que surgem a partir da mobilização e organização de trabalhadores para 
recuperarem empresas que entraram em crise. A lei de recuperação judicial de empresas 
já prevê esta possibilidade, mas de maneira genérica. Indicamos como necessário a 
aprovação do Projeto de lei nº 41/2009, de autoria do Deputado Pimentel. O projeto prevê 
a regulamentação da lei de recuperação judicial de empresas em crise, prevendo que, 
quando os antigos empregados decidem formar cooperativa para arrendar a empresa, as 
dívidas não são transferidas para eles.  Atualmente este projeto de lei esta tramitando no 
Senado Federal.

9.6. LEI DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Outro campo de discussão e atuação que se constitui em torno do chamado marco jurídico 
da Economia Solidária diz respeito à regulação do próprio Estado para o desenvolvimento 
de ações e políticas que garantam o direito ao trabalho associado. 

Há aproximadamente três décadas, a Economia Solidária vem crescendo no Brasil como 
uma forma de organizar a atividade econômica baseada no trabalho associado, na propriedade 
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coletiva dos meios de produção, na cooperação e na autogestão. Como tal, uma parcela 
significativa da população brasileira tem se organizado em empreendimentos econômicos 
solidários, gerando assim trabalho e renda, combatendo a pobreza e propiciando modelos 
de desenvolvimento socioeconômico includentes, justos, sustentáveis e democráticos. 
Contudo, esse importante movimento de parcelas crescentes da sociedade brasileira 
ainda carece do reconhecimento de seus direitos e de políticas públicas que fomentem 
seu desenvolvimento.

 As primeiras políticas públicas de Economia Solidária remontam à segunda metade 
dos anos 90 do século passado, quando municípios e governos estaduais passaram a criar 
estruturas e desenvolver programas e ações com vistas a apoiar e fomentar a Economia 
Solidária. A partir de 2003, também o governo federal passa a desenvolver políticas 
estruturadas para apoiar a Economia Solidária no Brasil.

Desde que essas políticas começaram a ser desenvolvidas, um tema permanece e 
refere-se a formas de institucionalizá-las, ou seja, como fazer com que essas políticas 
sejam incorporadas à estrutura do Estado, de forma perene.

Contudo, é importante destacar que institucionalizar uma política é muito mais do que 
lhe dar permanência no tempo. Mais do que uma estratégia particular de um governo, 
trata-se de compreendê-la enquanto direito dos milhões de homens e mulheres que vivem 
e fazem a Economia Solidária no Brasil, e, portanto, enquanto dever do Estado de dispor 
dos instrumentos que efetivem este direito.

A história recente do Brasil também mostra que a lei em si não cria a realidade. Porém, 
a lei é a representação de uma realidade de lutas e processos históricos de mobilização 
social. Por isso, ela é um importante instrumento para que a sociedade civil organizada 
possa reivindicar o reconhecimento de direitos perante a estrutura do Estado.

Nesse sentido, a proposta de Lei da Economia Solidária pretende ser uma síntese 
do que os diferentes sujeitos sociais esperam, apresentando uma agenda para que o 
Estado brasileiro atue no apoio a esta Economia, sendo ela própria como um instrumento 
mobilizador de sociedade. 

O projeto de lei da Economia Solidária atualmente em discussão tem quatro grandes 
eixos. 

O primeiro eixo é quanto às definições. O objetivo desse eixo é reconhecer juridicamente 
a Economia Solidária como um direito dos sujeitos sociais que nelas se envolvem e como 
dever do Estado brasileiro de modo que este possa fomentá-la, cumprindo seus preceitos 
constitucionais. Trata-se de um capítulo de definições conceituais da Economia Solidária 
e de seus sujeitos.

O segundo eixo é o da política pública de Economia Solidária, onde se define os 
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instrumentos que o Estado deve desenvolver para garantir os direitos ao trabalho associado.
 
O terceiro eixo tem por objetivo delimitar o desenho institucional da política, sua 

estrutura de gestão e execução, por meio da criação de um Sistema Nacional de Economia 
Solidária. Nesse sentido, trata-se de definir os entes (poderes públicos federais, estaduais 
e municipais e organizações da sociedade civil) que deverão integrar o Sistema e como 
se organizarão para desenvolvê-la. Este eixo deve prever a participação da sociedade civil 
organizada na elaboração, acompanhamento, execução e avaliação dessa política. 

Por fim, o último eixo prevê a criação de um Fundo Nacional de Economia Solidária, 
para assegurar o financiamento das políticas e o acesso dos empreendimentos econômicos 
solidários aos fundos públicos. 

Esta legislação, contemplados esses aspectos, poderia refletir o marco de construção 
de uma nova economia, onde o processo de produção e consumo se tornariam eixos de 
promoção da justiça social, da sustentabilidade ambiental e da democracia em seu sentido 
mais profundo.
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10. ANEXOS

10.1. ANEXO1 - ANTEPROJETO DE LEI SOBRE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS

Dispõe sobre o regime jurídico das sociedades 
cooperativas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Da natureza e característica das cooperativas

Art. 1º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente 
se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica ou 
financeira, de proveito comum.

  § 1º A sociedade cooperativa pode adotar por objeto social qualquer gênero 
de serviço, operação ou atividade.

§ 2º Denomina-se cooperativa mista aquela que inclua em seu objeto social mais de 
um gênero de serviço, operação ou atividade.

  Art. 2º A cooperativa é sociedade simples de pessoas, não sujeita à 
recuperação judicial nem à falência, constituída para promover a melhoria econômica, 
financeira e social de seus membros, com base na ajuda mútua, sem objetivo de lucro, 
que se distingue das demais sociedades pelas seguintes características:

  I – variabilidade ou dispensa do capital social;

  II – ausência de número máximo de sócios, salvo impossibilidade de prestação 
de serviços, controle ou reunião;

  III – limitação do valor da soma de quotas-parte do capital social que cada 
sócio poderá subscrever;

  IV – intransferibilidade das quotas-parte do capital a terceiros estranhos 
à sociedade, ainda que por herança, exceto quando autorizado a sua transferência em 
assembleia geral;
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  V – quorum para a assembleia geral funcionar e deliberar fundado no 
número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado;

  VI – direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, qualquer que seja 
sua participação no capital da sociedade;

  VII – distribuição das sobras líquidas proporcionalmente ao valor das 
operações efetuadas pelo sócio com a sociedade;

VIII – possibilidade de remuneração das quotas-parte do capital social;

  IX – indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica, 
Educacional e Social entre os sócios;

  X – prestação de assistência aos sócios e, nos termos do estatuto social, 
aos empregados da cooperativa.

Parágrafo único. No caso de dispensa de capital social, a responsabilidade dos sócios 
se dá nos termos do art. 1095, § 2º, do Código Civil.

Art. 3º A sociedade cooperativa é considerada:

  I – singular, a composta por no mínimo sete pessoas físicas para a prestação 
direta de serviços aos sócios;

  II – central, a composta somente por cooperativas singulares, em número 
mínimo de duas, com o objetivo  de organizar, em comum e em maior escala, os serviços 
econômicos e assistenciais de interesse dos filiados, integrando e orientando suas atividades, 
bem como facilitando a utilização recíproca de serviços.

III – confederação, a composta somente por cooperativas centrais, em número mínimo 
de 2 duas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de 
capacidade ou conveniência de atuação das centrais.

§ 1º Na cooperativa singular é admitida a participação de pessoa jurídica, exceto 
cooperativa, desde que não exerça atividades econômicas concorrenciais ou opostas às 
da sociedade e sem prejuízo do número mínimo de pessoas físicas de que trata  o inciso I.

§ 2º Na cooperativa central e na confederação é admitida a participação de cooperativas 
de objetivos e finalidades diversas, desde que para a prestação de serviços de interesse 
comum.

Da Constituição e Registro
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Art. 4º A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação dos fundadores, em 
assembleia geral, e mediante estatuto social escrito, particular ou público, que, além das 
cláusulas estipuladas pelos sócios, mencionará:

  I – o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos 
sócios fundadores;

  II – a denominação da sociedade, obrigatoriamente composta pela palavra 
“cooperativa”, o objeto, a sede e o prazo da sociedade;

  III – o capital da sociedade, expresso em moeda corrente;

  IV – o valor da quota-parte, o máximo de quotas-parte a ser subscrito pelo 
sócio e o modo de integralização das quotas-parte, bem como as condições de sua retirada 
nos casos de eliminação ou de exclusão do sócio;

  V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em 
serviços;

  VI – os órgãos de administração e fiscalização, com definição de suas 
composições, atribuições, poderes e funcionamento;

  VII – o prazo do mandato dos componentes dos órgãos de administração 
e fiscalização, limitado ao máximo de quatro anos, assim como o respectivo processo 
de eleição e substituição, no caso dos órgãos reservados exclusivamente aos sócios, e o 
processo de indicação, nos casos de órgãos cujos membros possam ser não associados;

  VIII – a fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço 
geral ou demonstrações financeiras;

  IX - os direitos e deveres dos sócios e as condições e procedimentos de 
admissão, exclusão e eliminação;

  X – responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, nos termos do 
art. 1.095 do Código Civil, vedado a existência, quanto à responsabilidade, de categorias 
diferentes de sócios numa mesma cooperativa;

  XI - a forma de devolução das sobras registradas aos sócios ou do rateio 
das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da 
sociedade;

  XII - as formalidades de convocação das assembleias gerais, quorum para 
instalação e quantidade de voto requerido para a validade das deliberações;

  XIII – a forma de participação nas assembleias dos sócios ocupantes de 
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cargos ou funções na cooperativa ou, ainda, daquelas pessoas que tiverem interesse oposto 
ao que estiver sendo deliberado;

  XIV - os casos de dissolução voluntária da sociedade;

  XV - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da 
sociedade; e

  XVI - o modo de reformar o estatuto social.

  § 1º É vedado à sociedade cooperativa o uso da expressão “Banco” em sua 
denominação.

  § 2º A cooperativa contará com, no mínimo, um Conselho de Administração e 
um Conselho Fiscal, cuja composição mínima é de três sócios cada e respectivos suplentes.

  § 3º No caso de cooperativas com número inferior a sócios, poderá ser 
estabelecido, em estatuto social, organização e composição da administração e da 
fiscalização distintas do disposto no § 2º.

Art. 5º Nos trinta dias subsequentes à sua constituição, a sociedade cooperativa deverá 
requerer a inscrição do estatuto social na Junta Comercial do local de sua sede ou em 
cartório de registro de pessoa jurídica. 

Dos Sócios

Art. 6º O ingresso de sócios na cooperativa exige a adesão aos propósitos sociais e o 
preenchimento das condições estabelecidas no estatuto social.

  Parágrafo único. O estatuto social poderá condicionar a admissão de novos 
sócios à autorização da assembleia geral ou de órgão colegiado da estrutura da cooperativa, 
garantido, neste caso, direito de recurso à assembleia geral.

Art. 7º A exclusão do sócio ocorrerá:

  I – a pedido;

  II- por dissolução da pessoa jurídica;

  III- por morte da pessoa natural;

  IV - por incapacidade civil não suprida;
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  V - por deixar de atender aos requisitos de ingresso ou permanência na 
cooperativa.

  Art. 8º A eliminação do sócio é aplicada em virtude de grave infração legal 
ou contratual, devidamente apurada, assegurada a ampla defesa.

  Parágrafo único. A eliminação será feita pelo Conselho de Administração, 
cabendo recurso à Assembleia Geral.

Art. 9º. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre 
ela e seus associados.

Dos Livros das Cooperativas

Art. 10. A sociedade cooperativa deve manter os seguintes livros:

  I - de matrícula;

  II - de atas das assembleias gerais, com as respectivas listas de presença;

  III - de atas das reuniões dos administradores e dos órgãos de administração 
e fiscalização da sociedade;

  IV – outros, necessários à escrituração fiscal e contábil.

Art. 11. No livro de matrícula os sócios serão inscritos por ordem cronológica de 
admissão, dele constando:

  I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência, se 
pessoas físicas, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede, se pessoa jurídica;

  II - a data de admissão e, quando for o caso, da exclusão ou eliminação;

  III - a conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social, se for 
o caso.

Do Capital Social

DArt. 12. Na sociedade que tiver capital social, este será subdividido em quotas-parte.

  Parágrafo único. Nenhum sócio poderá subscrever mais de um terço do 
total das quotas-parte, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente 
proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem 



90

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou 
ao número de plantas e animais em exploração.

Art. 13. É vedado à sociedade cooperativa distribuir qualquer espécie de benefício às 
quotas-parte do capital ou estabelecer vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em 
favor de quaisquer sócios ou terceiros, excetuando-se o previsto no art. 2º, inciso VIII, 
limitado ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para 
Títulos Federais - SELIC.

  Art. 14. Para a formação do capital social poder-se-á estipular que o pagamento 
das quotas-parte seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de 
chamada, por meio de contribuições ou outra forma estabelecida no estatuto social.

  Art. 15. A integralização das quotas-parte e o aumento do capital social 
poderão ser feitos com bens avaliados previamente e após homologação em assembleia 
geral ou mediante retenção de determinada porcentagem do valor do movimento financeiro 
de cada sócio.

  Art. 16. O estatuto social deverá prever a forma e a periodicidade para 
atualização do valor da quota-parte em função da reavaliação do patrimônio da cooperativa.

Dos Fundos

Art. 17. A sociedade cooperativa é obrigada a constituir:

  I - Fundo de Reserva, constituído por 10% (dez por cento), no mínimo, das 
sobras líquidas apuradas na Demonstração de Resultado do Exercício, destinado a reparar 
perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades;

II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, constituído por 5% 
(cinco por cento), no mínimo, das sobras líquidas apuradas na Demonstração de Resultado 
do Exercício, destinado a prestar assistência quanto à capacitação técnica, formação 
educacional e ações de cunho social que visem facilitar as atividades produtivas e propiciem 
a melhoria na qualidade de vida dos sócios.

Parágrafo único.  Além dos previstos neste artigo, a Assembleia Geral poderá criar 
outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o 
modo de formação, aplicação e liquidação.

Art. 18. Anualmente, a administração da cooperativa apresentará à assembleia geral 
o plano de aplicação dos recursos do FATES para efeito de  exame e  prestação de contas.

§ 1º Quando previsto no estatuto social, os recursos do FATES poderão ser destinados 
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para atender os empregados das cooperativas, desde que para as mesmas finalidades 
previstas no art. 17, inciso II.

§ 2º Quando previsto no estatuto social, os recursos do FATES poderão ser repassados 
para o mesmo fundo de outras cooperativas singulares ou para a central ou confederação 
de que faça parte, como forma de contribuir com a formação e consolidação técnica, desde 
que para utilização nas mesmas finalidades previstas no art. 17, inciso II.

Art. 19. Em caso de dissolução ou liquidação da sociedade, o valor remanescente nos 
fundos de que trata o art. 17, será assim destinado:

I – no caso das cooperativas singulares não associadas, ao Tesouro Nacional;

II – no caso de cooperativas singulares associadas em centrais, para os fundos da 
respectiva central a que estiverem associadas;

III – no caso de centrais e confederações, deverá ser distribuído aos respectivos fundos 
das cooperativas singulares e centrais, respectivamente. 

Das Deliberações dos Sócios

Art. 20. Dependem da deliberação dos sócios:

  I - a aprovação das contas da administração;

  II – a eleição dos membros dos órgãos de administração e fiscalização;

  III - a designação dos administradores, quando feita em separado;

  IV- a destituição dos administradores;

  V - a modificação do estatuto social;

  VI - a incorporação, a fusão, o desmembramento e a dissolução da sociedade 
ou a cessação do estado de liquidação;

  VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas 
contas;

  VIII – outras matérias previstas no estatuto social.

  Art. 21. As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos 
dos presentes, salvo nos casos em que esta Lei ou o estatuto social exigirem maioria mais 
elevada, em reunião ou em assembleia.
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  § 1º As deliberações tomadas de acordo com a Lei e o estatuto social 
vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

  § 2º A pessoa jurídica sócia de cooperativa tem direito a voto, mas não de 
ser votada.

§ 3º Nas assembleias das cooperativas centrais e confederações o estatuto social poderá 
prever votação pela proporcionalidade, baseado no número de sócios ou na participação 
no capital social.

  Art. 22. A assembleia geral será convocada:

I - pelo Presidente, nos casos obrigatórios, e nos casos em que houver deliberação do 
Conselho de Administração;

II – pelo Conselho de Administração, na forma do estatuto;

III – pelo Conselho Fiscal, por maioria simples, sempre que surgirem motivos graves e 
urgentes e desde que a solicitação de convocação não tenha sido atendida pelo Conselho 
de Administração no prazo de quinze dias;

IV – pelos associados, cujo número mínimo deverá ser estabelecido em estatuto, quando 
o Conselho de Administração não atender, no prazo de 15 dias, a pedido fundamentado 
de convocação ou, quando não observado o disposto nos incisos I e II, a qualquer tempo.

  § 1º A Assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 
dez dias de sua realização, mediante notificação pessoal, via postal ou meio eletrônico, 
obedecido, neste último caso, aos requisitos de segurança e autenticidade da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil.

  § 2º Na impossibilidade de notificação pessoal, postal ou por meio eletrônico, 
os sócios serão notificados mediante edital afixado na sede da sociedade e publicado por 
três vezes em jornal de circulação nas localidades de atuação da cooperativa, observada 
a antecedência mínima de dez dias. 

Da Assembleia Geral

Art. 23. O quorum de instalação da assembleia geral é de:

  I – maioria absoluta dos sócios, em primeira convocação;

  II – um terço dos sócios, em segunda convocação;
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  III – dez por cento dos sócios, em terceira convocação.

  Parágrafo único. O estatuto social poderá prever quóruns mínimos maiores.
  Art. 24. É vedada a representação por meio de mandatário.

  § 1º Quando o número de sócios exceder a três mil, o estatuto social poderá 
estabelecer que, mediante designação expressa, o sócio seja representado por delegado 
que tenha a qualidade de sócio no gozo de seus direitos sociais e não exerça cargo eletivo 
na sociedade.

  § 2º Na hipótese prevista no § 1º, o estatuto social deverá prever a forma 
da escolha, a duração da delegação e o número de sócios que cada delegado poderá 
representar, limitado a cinco por cento do total de sócios da cooperativa.

  § 3º Quando houver representação por delegados, a assembleia geral 
somente poderá ser instalada com a presença da maioria dos delegados eleitos e atingido 
o quorum previsto nos incisos I e II do art. 23.

  Art. 25. A assembleia geral ordinária deve realizar-se ao menos uma vez 
por ano, nos três meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de:

  I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre:

  a) o relatório da gestão;

  b) a Demonstração de Resultado do Exercício;

  c) o parecer do Conselho Fiscal, se houver.

  II - deliberar sobre a destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos obrigatórios;

  III – eleger os componentes dos órgãos de administração e fiscalização e 
outros, quando for o caso;

  IV - quando previsto no estatuto social, a fixação do valor dos honorários, 
gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e outros, quando houver;

  V - outros assuntos de interesse social.

  § 1° Os administradores ou membros dos órgãos de administração e 
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fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos incisos I e IV 
deste artigo.

  § 2º A aprovação do relatório de Demonstração do Resultado do Exercício e 
das contas dos órgãos de administração desonera os seus componentes de responsabilidade, 
ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como de infração a lei ou 
ao estatuto.

  Art. 26. A assembleia geral extraordinária realizar-se-á sempre que 
necessário para deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que 
mencionado no edital de convocação.

  Art. 27. É da competência exclusiva da assembleia geral extraordinária 
deliberar sobre os seguintes assuntos:

  I - reforma do estatuto social;

  II - fusão, incorporação ou cisão;

  III - mudança do objeto da sociedade;

  IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação e destituição de 
liquidantes;

  V - contas do liquidante.

  Parágrafo único. As deliberações de que trata este artigo exigem aprovação 
mínima de 2/3 dos presentes.

Da Dissolução e Liquidação

Alguns relatam o fato de suas companheiras serem menores de idade. A regulamentação 
da SEArt. 28. A sociedade cooperativa se dissolve de pleno direito:

  I - quando assim deliberar a assembleia geral extraordinária, desde que 
os sócios, totalizando o número mínimo exigido por esta Lei ou pelo estatuto social, não 
se disponham a assegurar a sua continuidade;

  II - pelo decurso do prazo de duração;

  III - pela consecução dos objetivos predeterminados;

  IV - devido à alteração de sua forma jurídica; 
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  V - pela redução do número mínimo de sócios se, até a assembleia geral 
subsequente, realizada em prazo não inferior a seis meses, o número não for restabelecido.

  Parágrafo único. Quando a dissolução for deliberada pela assembleia geral, 
esta nomeará um liquidante ou mais e um Conselho Fiscal de três membros para proceder 
à sua liquidação.

  Art. 29. Quando a dissolução da sociedade não for promovida voluntariamente, 
nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente a 
pedido de qualquer interessado.

  Art. 30. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a 
denominação da cooperativa seguida da expressão: “Em liquidação”.

  Art. 31. Os liquidantes terão todos os poderes normais de administração, 
podendo praticar atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do 
passivo.

  Art. 32. As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regem-se 
pelos preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda.

  Art. 33. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante 
pagará as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre as vencidas ou não.

  Art. 34. O liquidante convocará assembleia geral para prestação final de 
contas após solucionado o passivo, reembolsados os sócios até o valor de suas quotas-
parte e encaminhado o remanescente conforme o estatuto social.

 Parágrafo único. Após a solução do passivo e o reembolso dos sócios, o valor 
remanescente originário dos fundos indivisíveis deve ser destinado às finalidades indicadas 
no art. 19.

  Art. 35. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade se 
extingue, devendo a ata da assembleia ser arquivada na Junta Comercial e publicada em 
jornal de circulação local.

  Parágrafo único. O sócio discordante terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação da ata, para promover a ação judicial que couber.

Das Despesas e Prejuízos

Art. 36. As despesas da sociedade serão cobertas pelos sócios mediante rateio na 
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proporção direta da fruição de serviços.

  Parágrafo único. O estatuto social poderá, para melhor atender à 
equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

  I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os 
sócios, quer tenham ou não, no ano-calendário, usufruído dos serviços por ela prestados, 
conforme definido no estatuto social;

  II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os sócios que tenham 
usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no 
balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

  Art. 37. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas 
da sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do art.  36 
deverá demonstrar separadamente as despesas gerais.

Art. 38. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos 
provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente, mediante rateio, entre os sócios, na 
razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do 
art. 36.

Do Ato Cooperativo

Art. 39. O ato cooperativo é o negócio jurídico decorrente do objeto social da sociedade 
cooperativa, por ela realizado em proveito de seus cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, 
quando praticado entre:

 I - a sociedade cooperativa e o cooperado e vice-versa; e

 II - a sociedade cooperativa e a respectiva central, ou confederação da qual seja 
associada.

Das Operações das Cooperativas

Art. 40. O estatuto social deverá estabelecer as condições da entrega da produção do 
sócio à cooperativa e como esta poderá dispor dos mesmos.

  Art. 41. Respeitado o objeto social, a cooperativa poderá operar com não 
sócios, quando a assembleia geral autorizar.

Parágrafo único. Os resultados das operações com não sócios deverão ser contabilizados 
em separado e destinadas ao FATES.

  Art. 42. As cooperativas poderão participar de sociedades não cooperativas 
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou 



complementar.
  Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão 

contabilizadas em títulos específicos e seus eventuais resultados positivos levados ao 
FATES.

Dos Contratos de Consórcio

Art. 43. Nos contratos de consórcio, celebrados por cooperativas com não sócios, nos 
termos do art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976:

I - a participação de não sócios no capital dos empreendimentos não poderá ultrapassar 
a quarenta e nove por cento;

II - a participação de não sócios no consórcio não gera direitos próprios dos sócios, sendo 
facultado conferi-lhes tão somente poderes de cogestão no empreendimento contratado;

III - o objeto do empreendimento deverá ser correlato ou complementar ao objeto da 
cooperativa.

Do Conselho Nacional de Fomento ao Cooperativismo

Art. 44. Fica criado o Conselho Nacional de Fomento ao Cooperativismo – CONACOOP, 
órgão colegiado consultivo. 

§ 1º Decreto do Poder Executivo regulamentará composição, mandatos, estrutura, 
entre outras condições, para o funcionamento do CONACOOP.

§ 2º A composição do CONACOOP deverá ser paritária entre o poder público federal 
e a representação do setor. 

  Art. 45. Compete ao Conselho Nacional de Fomento ao Cooperativismo:

  I - subsidiar a formulação de políticas públicas de apoio e desenvolvimento 
do cooperativismo;

  II – auxiliar na articulação das ações dos órgãos governamentais e na 
integração do próprio setor;

III - propor a atualização da legislação cooperativista nacional; e

  IV – apoiar a gestão da Relação Anual de Informações das Cooperativas - 
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RAIC, nos termos do art. 46 desta Lei e respectivo regulamento.

Art. 46. Fica instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas – RAIC, a ser 
preenchida pelas cooperativas anualmente, com informações relativas ao ano-calendário 
anterior.

  § 1° Após consulta ao Conselho Nacional de Fomento ao Cooperativismo, o 
Poder Executivo regulamentará o modelo de formulário da RAIC, os critérios para entrega 
das informações e as responsabilidades institucionais sobre a coleta, processamento, 
acesso e divulgação das informações.

  § 2° A cooperativa que não fornecer anualmente as informações para 
cumprimento do disposto no caput não poderá ter acesso às políticas de estímulo ao 
cooperativismo do governo federal e de seus órgãos oficias, na forma de assistência técnica, 
crédito e apoio financeiro.

Da Adaptação às disposições desta lei

Art. 47. As cooperativas existentes na data de entrada em vigor desta Lei deverão adaptar 
integralmente os seus estatutos sociais na primeira alteração contratual ou estatutária 
que vier a ser realizada.

  Parágrafo único. Todas as cooperativas existentes  na data de entrada em 
vigor desta Lei deverão, no prazo de cinco anos,  adaptar seus estatutos sociais às suas 
disposições.

Das Disposições Finais

Art. 48. É livre a organização de sistemas de representação de sociedades cooperativas
.
  Art. 49. Fica o Governo Federal autorizado a implementar ações de apoio e 

estímulo ao cooperativismo, que serão exercidas na forma desta Lei e de outras normas 
que surgirem em sua decorrência.

§ 1º O poder público promoverá o cooperativismo mediante o desenvolvimento de 
programas direcionados a capacitação e a assistência técnica, ao desenvolvimento 
tecnológico e gerencial.

§ 2º O poder público também estimulará a criação e o desenvolvimento das cooperativas 
e da cooperação, incentivando as relações das cooperativas entre si, com seus associados 
e com o mercado.
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  Art. 50. Devem ser observadas, na aplicação desta lei, as seguintes 
disposições:

  I – depende de regulamentação do Conselho Monetário Nacional a aplicação, 
às cooperativas de crédito, das disposições legais relativas à admissão de sócios, pessoas 
físicas e jurídicas, à prestação de serviços a não sócio e à participação societária em 
entidades não cooperativas.

  II – às cooperativas de crédito não se aplicam:

  a) a constituição de cooperativas mistas, prevista no § 2º do art. 1º;

  b) a dispensa do capital social, prevista no inciso I do art. 2º;

c) as restrições à filiação de pessoas jurídicas por cooperativas singulares previstas 
no § 1º do art. 3º;

  d) a associação de cooperativas de outros ramos a cooperativas centrais e 
a confederações, prevista no § 2º do art. 3º;

  e) a integralização de capital e de quotas-partes com bens, bem como 
mediante retenção de qualquer porcentagem do valor do movimento do sócio , previstas 
no art. 14;

  f) a desoneração de responsabilidade dos órgãos de administração, prevista 
no § 2º do art. 25; e

  g) a celebração de contratos de consórcio, prevista no art. 43.

  III - não se aplicam às cooperativas de seguro e às habitacionais as 
disposições do art. 15.

  IV - não se aplicam às pessoas jurídicas de direito público que participem 
de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações as disposições do parágrafo 
único do art. 12.

Art. 51. Aplicam-se às sociedades cooperativas:

I - a legislação trabalhista e previdenciária, em relação a seus empregados; e

  II – o previsto na Lei 10.416, de 10 de janeiro e 2002 - Código Civil, nos 
processos de fusão, incorporação e desmembramento e às demonstrações financeiras.

Art. 52. Fica acrescido o art. 46-A à Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004:



100

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

“Art. 46-A. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como 
armazém geral, podendo também desenvolver as atividades previstas na Lei no 9.973, 
de 29 de maio de 2000, e nessa condição expedir Conhecimento de Depósito, Warrant, 
Certificado de Depósito Agropecuário - CDA e Warrant Agropecuário - WA para os produtos 
de seus sócios conservados em seus armazéns, próprios ou arrendados, sem prejuízo da 
emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, no que 
couber, a legislação específica.

  § 1° Para efeito deste artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam aos 
“Armazéns Gerais”, com as prerrogativas e obrigações destes, ficando os componentes 
do Conselho de Administração, emitente do título, responsáveis pessoal e solidariamente, 
pela boa guarda e conservação dos produtos vinculados, respondendo criminal e civilmente 
pelas declarações constantes do título, como também por qualquer ação ou omissão que 
acarrete o desvio, deterioração ou perda dos produtos.

 § 2° Observado o disposto no § 1°, as cooperativas poderão operar unidades de 
armazenagem, embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegários, 
nos termos do disposto no Capítulo IV da Lei n. 5.025, de 10 de junho de 1966.”

  Art. 53. Ficam revogados os arts. 1º a 78; 80 a 110; e 112 a 117 da Lei nº 
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Art. 54. Esta lei entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente ao de sua 
publicação.

10.2. ANEXO 2 - PROPOSTA DE DECRETO CRIANDO O 

CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO.

DECRETO Nº           , DE        DE                           DE 2009

Dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competência 
e funcionamento do Conselho Nacional de Cooperativismo e cria o 
Registro Anual de informações do Cooperativismo - RAIC

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição. 

DECRETA:
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Art. 1° Este Decreto dispõe sobre a criação, competência e composição do Conselho 
Nacional de Cooperativismo e cria o Registro Anual de informações do Cooperativismo 
- RAIC.

Art. 2° Fica criado, na estrutura básica da Secretária Geral da Presidência da República, 
o Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC.

Art. 3° O Conselho Nacional de Cooperativismo, é órgão colegiado integrante da 
estrutura da Secretária Geral da Presidência da República, de natureza consultiva e 
propositiva, composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil, que tem 
por finalidade realizar a interlocução e buscar consensos em torno das políticas e ações 
de fortalecimento do cooperativismo no Brasil. 

Art. 4º Ao Conselho Nacional de Cooperativismo compete:

I – articular e estimular a participação da sociedade civil no âmbito das políticas de 
apoio e fomento ao cooperativismo; 

II - propor diretrizes e prioridades para as políticas de cooperativismo desenvolvidas 
pelos diferentes órgãos do governo federal;

III - Subsidiar a formulação de políticas públicas de apoio ao desenvolvimento do 
cooperativismo brasileiro;

IV – Recomendar a adequação de políticas públicas às demandas das cooperativas e à 
obrigação constitucional do estado de apoiar e estimular o cooperativismo no país

V - avaliar o cumprimento dos programas do governo federal para o cooperativismo e 
sugerir medidas para aperfeiçoar o seu desempenho

VI - examinar propostas de políticas públicas que lhe forem submetidas pelos órgãos 
do governo federal e apresentar emendas ou substitutivos a elas; 

VII -  Propor a atualização da legislação cooperativista nacional;

VIII - aprovar o seu regimento interno;

IX - coordenar as atividades de entidades nele representadas com os diferentes órgãos 
federais que desenvolvem programas de apoio ao cooperativismo no Brasil da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária;

X - colaborar com os demais conselhos envolvidos com as políticas de desenvolvimento, 
combate ao desemprego e à pobreza e; 
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XI - Responsabilizar-se e gerir a Relação Anual de Informações das Cooperativas, 
conforme definido neste decreto; 

Art. 5. Fica instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas – RAIC, a ser 
preenchida pelas cooperativas anualmente, com informações relativas ao ano-calendário 
anterior.

§ 1° A Relação Anual de Informações das Cooperativas – RAIC tem por finalidade a 
identificação e registro de informações do cooperativismo brasileiro.

§ 2°O Conselho Nacional de Cooperativismo, definirá os critérios para entrega das 
informações e as responsabilidades institucionais sobre a coleta, processamento, acesso 
e divulgação das informações.

§ 3° A cooperativa que não fornecer anualmente as informações para cumprimento 
do disposto no caput não poderá ter acesso às políticas de estímulo ao cooperativismo do 
governo federal e de seus órgãos oficias, na forma de assistência técnica, crédito e apoio 
financeiro.

Art. 6º O CNC terá a seguinte composição:

I – Governo Federal: 

a) um representante da Secretária Geral da presidência da República;

b) um representante da Casa Civil da presidência da república;

c) um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

d) um representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário;

e) um representante do Ministério da Fazenda;

f) um representante do Ministério do Trabalho e Emprego

g) um representante do Banco Central do Brasil

II – oito representantes de Entidades Nacionais de representação do Cooperativismo 
que cumprirem os seguintes critérios: 

a) Terem filiadas, no mínimo, 300 cooperativas singulares com, no mínimo, 30 mil 
cooperados; 
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b) Representar Cooperativas filiadas em pelo menos 03 macro-regiões geográficas;
 
c) Representar Cooperativas filiadas em pelo menos 9 estados brasileiros;

d) Possuírem em seu quadro de filiados, Cooperativas representantes de pelo menos 
03 ramos do cooperativismo.

§ 1º as oito representações das entidades que comprimirem os critérios definidos no 
caput deste artigo serão proporcionalmente distribuídos entre as entidades conforme o 
numero de cooperativas filiadas a mesma. 

§ 2° - A participação no CNC será considerada prestação de serviço relevante e não 
remunerada.

Art. 7º A estrutura do CNC compõe-se de:

I- Plenário;

II – Secretaria Executiva; e

III- Comitês Temáticos.

§ 1º O Plenário é o órgão deliberativo máximo do CNC, ao qual cabe formular, decidir 
e encaminhar proposições afetas às competências desse Conselho.

§ 2º O Plenário reunir-se-á, trimestralmente, em caráter ordinário e, extraordinariamente, 
por convocação do seu Presidente ou por requerimento da maioria absoluta de seus 
Membros.

§ 3º O Presidente do Conselho será eleito dentre os integrantes para um mandato de 
02 (dois) anos. 

§ 4° A Secretária Executiva do CNC será exercida pela Secretaria Geral da Presidência 
da República, à qual compete elaborar as atas das reuniões e dar apoio operacional às 
reuniões plenárias e aos Comitês Temáticos.

§ 5º O CNC poderá instituir Comitês Temáticos, de caráter permanente ou temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos, podendo, 
inclusive convidar para deles participar representantes de órgãos e entidades públicas e 
privadas que não compõe o Conselho Nacional de Cooperativismo.

§ 6º O CNC, no ato de criação dos Comitês Temáticos, definirá os objetivos específicos, 
a composição e o prazo para a conclusão dos trabalhos.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília,         de                de; da Independência e da República.

10.3. ANEXO 3 - PROJETO DE LEI CRIANDO O  PRONACOOP – 

SOCIAL

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o O Programa Nacional de Apoio ao Cooperativismo Social – PRONACOOP SOCIAL 
tem por finalidade planejar, orientar, coordenar, executar e monitorar a implantação de 
ações voltadas às cooperativas sociais e aos empreendimentos econômicos solidários 
formados por pessoas em situação de desvantagem, conforme definidas pelo artigo 3° da 
lei 9867, de 10 de novembro de 1999. 

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I - cooperativas sociais: os grupos de geração de trabalho e renda organizados na 
forma de cooperativas, com o objetivo de promover a inserção social, laboral e econômica 
de pessoas em desvantagem, nos termos do art. 3° da Lei n° 9.867, de 10 de novembro 
de 1999; e

II – empreendimentos econômicos solidários: organizações de caráter associativo que 
realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano 
ou rural e exerçam democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados.

Art. 3o  São princípios do PRONACOOP SOCIAL:

I – respeito à dignidade e independência da pessoa, inclusive a autonomia individual 
e coletiva;

II - não-discriminação e promoção de igualdade de oportunidades;

III - participação e inclusão de pessoas em desvantagem na sociedade e respeito pela 
diferença como parte da diversidade humana;

IV -  geração de trabalho e renda a partir da organização do trabalho com foco na 
autogestão;
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V - articulação e integração de políticas públicas para a promoção do desenvolvimento 
local e regional;  e

VI – ação coordenada dos órgãos que desenvolvem políticas de geração de trabalho e 
renda para as pessoas em desvantagem.

Art. 4o  São objetivos do PRONACOOP-SOCIAL:

I - produção de diagnóstico e plano de desenvolvimento institucional para as cooperativas 
sociais e empreendimentos econômicos solidários formados por pessoas em situação de 
desvantagem;

II – incentivo a formalização dos empreendimentos econômicos solidários, formados 
por pessoas em situação de desvantagem, em cooperativas sociais;

III - fortalecimento financeiro, de gestão e de organização do processo produtivo 
das cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários, formados por 
pessoas em situação de desvantagem, bem como qualificação e formação dos cooperados 
e associados;

IV - viabilização de linhas de crédito;

V - acesso a mercados e à comercialização da produção proveniente das cooperativas 
sociais e dos empreendimentos econômicos solidários, formados por pessoas em situação 
de desvantagem;

VI- Incentivo a formação de redes e cadeias produtivas formadas por cooperativas 
sociais e empreendimentos econômicos solidários. 

VII - monitoramento e avaliação dos resultados e alcances sociais e econômicos das 
políticas de apoio ao cooperativismo social; e

VIII - outras ações que venham a ser definidas pelo Comitê Gestor de que trata o art. 7°.

Art. 5o  Para o cumprimento dos objetivos do PRONACOOP SOCIAL, serão utilizados 
as seguintes políticas e instrumentos:

I -  programas de formação continuada que deverão atender as necessidades dos 
trabalhadores das cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários 
formados por pessoas em situação de desvantagem, visando à autonomia, à emancipação 
e à autogestão do grupo;

II - ampliação dos conhecimentos e habilidades dos trabalhadores por meio da oferta 
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de padrões tecnológicos e gerenciais para a condução de suas atividades;

III - capacitação tecnológica e gerencial de pessoas em situação de desvantagem 
que desejem ingressar ou formar cooperativas sociais e empreendimentos econômicos 
solidários;

IV – criação de linha de crédito facilitada para as cooperativas sociais e empreendimentos 
econômicos solidários formados por pessoas em situação de desvantagem ; e

V – abertura de canais de comercialização dos produtos e serviços, possibilitando, 
inclusive, o acesso das cooperativas sociais e empreendimentos econômicos solidários, 
formados por pessoas em situação de desvantagem às compras públicas.

VI – Transferência de recursos, a titulo de auxilio, previstos no artigo 12°, § 6°, da Lei n° 
4320, de 1964, conforme definidos pelos incisos III, IV e VIII do artigo 36° da lei n° 12.309, 
de 9 de agosto de 2010, para as cooperativas sociais e empreendimentos econômicos 
solidários formados por pessoas em situação de desvantagem. 

Parágrafo único.  O PRONACOOP-SOCIAL terá seus objetivos desenvolvidos em regime 
de parceria entre os órgãos e as entidades da administração pública federal, estadual, 
distrital e municipal, a iniciativa privada e as pessoas em situação de desvantagem, seus 
familiares e suas organizações sociais. 

Art. 6° O PRONACOOP SOCIAL será coordenado por um Comitê Gestor, que terá as 
seguintes atribuições: 

I - acompanhar e coordenar a implementação das ações previstas neste Decreto;

II - estabelecer as diretrizes, metas e normas operacionais para o Programa; 

III - promover estratégias de articulação de programas, projetos e atividades voltadas 
ao desenvolvimento do cooperativismo social;

IV - propor ações de formação e capacitação em cooperativismo social para técnicos 
e gestores que atuem junto as pessoas em situação de desvantagem;

V - estabelecer critérios para aprovação de projetos, aplicação de recursos e avaliação 
dos resultados das cooperativas sociais e empreendimentos econômicos solidários formados 
por pessoas em situação de desvantagem;

VI - propor mecanismos para a concessão de crédito; 

VII - disciplinar os critérios para o repasse dos recursos e de financiamento e fiscalizar 
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a sua aplicação.

VIII - manter banco de dados atualizado do cooperativismo social no Brasil; e

IX – estabelecer acordos de cooperação e parcerias com entidades nacionais e 
internacionais com vistas a desenvolver o cooperativismo social no Brasil. 

Art. 7° O Comitê Gestor do PRONACOOP SOCIAL será composto por um representante, 
titular e suplente, dos seguintes órgãos e entidades:

I - Ministério do Trabalho e Emprego;

II - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

III - Ministério da Saúde;

IV – Ministério da Justiça;

V – Secretaria de Direitos Humanos; e

VI – Secretaria-Geral da Presidência da República.

§ 1º Serão convidadas a participar do Comitê Gestor representantes da sociedade civil 
e do Conselho Nacional de Justiça, sendo:

I – seis representantes de entidades da sociedade civil, de caráter nacional, indicados 
pelo Comitê e designados pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, a partir de 
processo de seleção baseado em critérios objetivos previamente definidos no regimento 
interno; e

II – um representante do Conselho Nacional de Justiça. 

§ 2o O Comitê Gestor do PRONACOOP SOCIAL será coordenado pela Secretária Nacional 
de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. 

§ 3o O regimento interno do Comitê Gestor disporá sobre o seu funcionamento, forma 
de atuação e detalhamento de atribuições, devendo ser aprovado pela maioria absoluta 
de seus membros e publicado por portaria do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.

§ 4o O Comitê Gestor poderá convidar para participar das reuniões representantes de 
outros Ministérios, de instituições públicas e da sociedade civil.
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§ 5º Os membros do Comitê Gestor e seus respectivos suplentes, a que se referem os 
incisos I a VIII do art. 8° serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades representados 
e designados pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.

§ 6º Os membros do Comitê Gestor e seus respectivos suplentes, a que se referem os 
incisos I e II do § 1° do art. 8° serão indicados e designados pelos titulares das respectivas 
entidades.

§ 7º A participação dos membros do Comitê Gestor é considerada serviço público 
relevante e não será remunerada.

Art. 8o As despesas necessárias ao funcionamento do Comitê Gestor, bem como 
as decorrentes da execução das ações e projetos do PRONACOOP SOCIAL advirão das 
dotações orçamentárias próprias consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos 
e entidades envolvidos no Programa, observados os limites estipulados na legislação 
orçamentária e financeira.

Art. 9º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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