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PORQUE APOIAR COOPERATIVAS 

DESIGUALDADES:
 500 Grandes corporações 

controlam 50% do PIB mundial
d d Fortuna dos 200 mais ricos do 

mundo (US$ 2,7 tri): maior 
que o PIB do Brasil; equivale 
ao PIB da França. (revista 
"Bloomberg Markets").
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PORQUE APOIAR COOPERATIVAS 

Crise 
ECOLÓGICA:           
mudanças 
climáticas globaisclimáticas globais

Fonte: IPCC WGI 2007. 
Imagens de cenários 
utilizados por Carlos A. 
Nobre – Instituto de 
Pesquisas Espaciais no I Pesquisas Espaciais no I 
Simpósio sobre 
Mudanças Climáticas e 
Desertificação no 
Semiárido Brasileiro. 
Embrapa/CPTASA, 2008.



PORQUE APOIAR COOPERATIVAS 

“O estilo de vida criado pelo capitalismo O estilo de vida criado pelo capitalismo 
industrial sempre será o privilégio de 

uma minoria. O custo em termos de 
depredação do mundo físico, desse 

estilo de vida é de tal forma elevado que 
toda tentativa de generalizá lo levaria toda tentativa de generalizá-lo levaria 

inexoravelmente ao colapso de toda uma 
civilização, pondo em risco a civilização, pondo em risco a 

sobrevivência da espécie humana”
(O Mito do Crescimento Econômico - Celso Furtado, 1974) ( , )



EVOLUÇÃOÇ
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EVOLUÇÃOÇ
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DESAFIOS 

1. CONSTRUIR AMBIENTE SOCIETÁRIO E INSTITUCIONAL FAVORÁVEL: 
reconhecimento das cooperativas de trabalho (CTA´s) como 
instrumento de desenvolvimento sustentável e solidário.

À Í Ú2. DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E AOS ATIVOS 
NECESSÁRIOS PARA SUSTENTABILIDADE DAS CTA´s:

F ilit   d  i t   d  h i t  úbli   Facilitar processos de registro e de reconhecimento público; 
 Acessar recursos: investimentos, crédito, infraestrutura e logística;
 Acessar conhecimentos para autogestão, qualificação profissional, p g , q ç p ,

assistência técnica e tecnologias apropriadas; 
 Garantir condições diferenciadas de acesso aos mercados: 

convencional  institucional e justo e solidário; econvencional, institucional e justo e solidário; e
 Conquistar tratamento tributário adequado simplificado.



RECONHECIMENTO

Constituição Federal de 1988 reconhece e dá tratamento diferenciado 
às cooperativas:

Art. 5º (...)
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização  sendo vedada a interferência estatal em independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento;

Art. 146. (...) 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado 
pelas sociedades cooperativas.

Art. 174. (...) 
§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo.



RECONHECIMENTO

LEI 12.690, de 2012: organização e funcionamento das CTA´s e 
i tit i  P  N i l d  F t  à  C ti  d  T b lh  institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho 
- PRONACOOP.

Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade Art. 2  Considera se Cooperativa de Trabalho a sociedade 
constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades 
laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e 
autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação 
socioeconômica e condições gerais de trabalhosocioeconômica e condições gerais de trabalho.

Autonomia: exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a 
fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da 
cooperativa e da forma de execução dos trabalhoscooperativa e da forma de execução dos trabalhos...

Autogestão: o processo democrático no qual a Assembleia Geral 
define as diretrizes para o funcionamento e as operações da 
cooperativa  e os sócios decidem sobre a forma de execução dos cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos 
trabalhos...



RECONHECIMENTO

Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser:

I - de produção... constituída por sócios que contribuem com 
trabalho para a produção em comum de bens e a 

ti  d té   l  tít l   i  d  d ã  cooperativa detém, a qualquer título, os meios de produção; 

II - de serviço, quando constituída por sócios para a 
prestação de serviços especializados a terceiros... prestação de serviços especializados a terceiros... 

Art. 6º A Cooperativa de Trabalho poderá ser constituída 
com número mínimo de 7 (sete) sócios.

Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por 
objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou 
atividade  desde que previsto no seu Estatuto Social  atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social. 



RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO EXIGE O COMBATE ÀS FRAUDES:
Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não poderá ser utilizada para 
intermediação de mão de obra subordinada. 

Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os 
seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha 
a instituir:a instituir:

Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de 
sua competência, a fiscalização do cumprimento do disposto 
nesta Lei. 

Impedir a utilização da forma jurídica das cooperativas para burlar a Impedir a utilização da forma jurídica das cooperativas para burlar a 
legislação trabalhista



INVESTIMENTOS

 LINHA DE CRÉDITO PARA COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES URBANAS no 
Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER URBANO) com Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER – URBANO) com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

ANO
U$ PROGER  U$ PROGER  U$ COOPERATIVAS E  %  

ANO
TOTAL (A) URBANO (B) ASSOCIAÇÕES (C) (C/A)

2011 4.200.000.000, 1.013.0003.000, 9.392.000, 0,22%

 COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – investimento 
governamental para fomento e fortalecimento das CTA´s. 

APOIO A COOPERATIVAS ORIUNDAS DE EMPRESAS RECUPERADAS POR  APOIO A COOPERATIVAS ORIUNDAS DE EMPRESAS RECUPERADAS POR 
TRABALHADORES EM REGIME DE AUTOGESTÃO.

 COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES – PRONAF – Programa COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES PRONAF Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Linha de Crédito para 
Cooperativas de Produção Agroindustrial.



ACESSO A MERCADOS

AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS:  AUTORIZAÇÃO E TRATAMENTO 
DIFERENCIADODIFERENCIADO.

 A Lei 12.690, de 2012, reafirma o caráter lícito e legítimo da 
participação de cooperativas em licitações públicas e a sua participação de cooperativas em licitações públicas e a sua 
subsequente contratação.

Art  10 A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social 
qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que 
previsto no seu Estatuto Social.

§ 2º A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de 
participar de procedimentos de licitação pública que tenham por 

   i  õ   ti id d  i t    escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu 
objeto social.



ACESSO A MERCADOS

MUDANÇAS LEGISLATIVAS QUE  VIABILIZAM  A CONTRATAÇÃO DE 
Ó Ã Ã ÚCOOPERATIVAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

 Lei nº 12.349/2010 – alterou o artigo 3º, §1º, da Lei nº 8.666/93: plena e 
integral participação de cooperativas em certames e contratos públicos: integral participação de cooperativas em certames e contratos públicos: 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, I admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

ti   t b l  f ê i   di ti õ   ã  d  cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo 
e no art. 3º  da Lei nº 8.248, de 23.10.91.



ACESSO A MERCADOS

 Lei n° 11.488/2007 - estende as vantagens conferidas às 
microempresas e empresas de pequeno porte às cooperativas: microempresas e empresas de pequeno porte às cooperativas: 

Art. 34. Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, 
no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no 
inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006  nela incluídos os atos cooperados e não-dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-
cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo 
XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar.

 Participar de licitação mesmo com problemas nos documentos de 
habilitação (regularidade fiscal); 

 Empate ficto (10% superior à melhor proposta, sendo 5% no pregão)  

 Direito à apresentação de nova proposta.  



ACESSO A MERCADOS

Art. 24. É dispensável a licitação:

XXVII  t t ã  d  l t  t   i li ã  XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização 
de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas 
com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa 
renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais 
recicláveis (Redação dada pela Lei nº 11 445  de 2007)recicláveis... (Redação dada pela Lei n  11.445, de 2007).

XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, 
com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência 
técnica e extensão rural... (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010)



ACESSO A MERCADOS

 PAA – PROGRAMA  DE AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS COOPERATIVAS DE AGRICULTURA  ALIMENTOS – COOPERATIVAS DE AGRICULTURA  
FAMILIAR

 PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – COOPERATIVAS DE 
AGRICULTURA FAMILIAR

 PNRS – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS – COOPERATIVAS DE CATADORES DE SÓLIDOS COOPERATIVAS DE CATADORES DE 
MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS. 
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 
URBANOS E COLETA  SELETIVA SOLIDÁRIA.



TRIBUTAÇÃO

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ADEQUADO:
Art. 146. Cabe à lei complementar: 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre: 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado 
pelas sociedades cooperativas.

Vá i  t  d  l i l ã  d  i i i ti  d  P d  L i l ti   d   Várias propostas de legislação de iniciativa do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo – não há consenso.

 Como a Lei Complementar específica ainda não existe, as 
cooperativas estão inseridas na legislação geral tributária e 
regulações esparsas  com normas conflituosas.

 Proposta de expandir os benefícios tributários da Lei 123, de 2006, 
das Micro e Pequenas Empresas às cooperativas com faturamento 
iguais aos definidos em Lei.



PRONACOOP

APOSTAR NO FUTURO: PRONACOOP

Art. 19. É instituído ... com a finalidade de promover o 
desenvolvimento e a melhoria do desempenho econômico e p
social das CT´s ...

I - Diagnóstico e plano de desenvolvimento institucional

II - Acompanhamento técnico e qualificação

III - Viabilização de linhas de crédito

IV - Acesso a mercados e à comercialização da produção

V - Fortalecimento institucional e educação cooperativistaç p

VI - outras ações definidas por seu Comitê Gestor .



OBRIGADO

Contatos: 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Roberto Marinho Alves da Silva
roberto alves@mte gov brroberto.alves@mte.gov.br


