
1 
 

               A Economia Solidária frente ao Direito Cooperativo  

 

Pedro Ernesto RadaelliOrsatto
1
 

Camila Fonseca
2

 Renato Fioreze
3
 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo consiste em analisar,em um primeiro momento,o 

cooperativismo, o qual deu origem ao chamado Direito Cooperativo, com vistas a verificar o que 

são os chamados empreendimentos solidários, também conhecidos como economia social ou, 

simplesmente, economia solidária. Esses elementos serão analisados em relaçãoàs cooperativas de 

economia solidárias existentes no município de Passo Fundo (RS), às quais representam uma 

alternativa de inclusão social diante das mazelas do desemprego e precarização das relações de 

emprego existentes.Com os dados obtidos no mapeamento, na qual foi realizado entre os anos de 

2013 e 2014 pelos alunos que compõem o projeto denominado “Extensão Universitária e Trabalho 

Decente: assessoria em economia solidária no município de Passo Fundo”, o qual situa se na 

Política de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo Fundo.E assim, 

procurando realizar com os dados obtidosuma análise da legislação vigente, seja ela na esfera, 

federal, estatual e municipal apontando avanços, bem como retrocessos diante do ordenamento 

jurídico brasileiro. 
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Introdução 

 

O cooperativismo surgiu no Pós-Revolução Industrial, na Inglaterra, no final do século 

XVIII, que representou um período de grandes avanços tecnológicos no setor industrial. No entanto, 

tal momento histórico foi marcado por uma intensa exploração da mão de obra, ondeos 

trabalhadores foram submetidos aextremas e desumanasjornadas de trabalho nas  grandes fábricas  

existentes naquele determinado momento. 

No Brasil, o cooperativismo surgiuno início do século XIX, em pequenas cooperativas, as 

quais foram fundadas por imigrantes vindos da Europa e com o passar do tempo, desenvolveu-see 

conquistouinúmeros adeptos e simpatizantes por todo o país. Destaca-se que tal 
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desenvolvimentotornou-se possível graças ao apoio e incentivo que o Estadoofereceu para a sua 

expansão. 

Assim, pode-se situar o Direito Cooperativo nas suas raízes históricas no cooperativismo e 

possui como objeto de estudo diversostipos distintos de cooperativas,entre as quais se destaca uma 

em particular,conhecida como economia solidária. Este tipo específico de cooperativa tornou-se 

responsável por um amplo processo de inclusão social em um mercado capitalista amplamente 

marcado pelo desemprego, pela precarização das relações empregatícias, alta concorrência e 

exigência de capacitação profissional, responsável pela exclusão social de um grande número de 

pessoas. 

 

1. Cooperativismo e Economia Solidária 

No presente capítulo, busca-se analisar o Direito Cooperativo, no qual possui as suas raízes 

no movimento cooperativista datado no período da pós-Revolução Industrial, ocorrido na Inglaterra. 

E,então, verificar a economia solidária, que representa um modelo de inclusão social entre as 

pessoas excluídas do mercadoformal de  trabalho, por meio do cooperativismo. 

 

1.1 O Direito Cooperativo Contemporâneo 

Para analisaro cooperativismo, é necessário situá-lo no final do século XVIII, no auge da 

chamada Revolução Industrial, invocando os experimentos de Robert Owen, que ganharam 

notoriedade internacional.Esse movimento incentivou aformação de aldeias cooperativas, nas quais 

as associações de trabalhadores cooperados tentaram enfrentar as precariedades sociais existentes 

na Inglaterra. 

 

 Pode-se verificar que o cooperativismo surge como um desdobramento da atrofia dessa fase 

do capitalismo, ao constituir-seem um modelo de associativismo,no qual indivíduos desprovidos de 

meios econômicos poderiam obter benefícios econômicos, valendo-se da colaboração mútua. Tudo 

isso, sem a necessidade de grandes somas de capital
4
. 

No Brasil, a primeira cooperativa surgiu na colônia alemã em Nova Petrópolis – RS, em 

1902, onde a comunidade imigrante local fundou um pequeno empreendimento, aos moldes das 

tradicionais Sociedades de Ajuda Mútua. Com isso, os colonos poderiam se associar pagando 
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contribuições, obter empréstimos para o subsídio da safra, bem como outros benefícios, como o 

seguro saúde
5
.  

 Logo, conforme Henry, o Direito Cooperativo acaba por compreendervárias regras, que 

contemplam leis, atos administrativos, decisões judiciais, estatutos cooperativos ou qualquer outra 

fontede direito. Esses elementos, são voltadas a regulmentar a estrutura ouas operaçõesdas 

cooperativas na qualidade de empresas,nosentido econômicoecomo instituições, no sentido 

jurídico
6
. 

 Além disso, cabe observar que o Direito Cooperativoconstitui um ramo autônomo do Direito, 

situado no Direito Privado. Dessa forma, acaba por sistematizar as normas jurídicas que tratam da 

constituição, organização, alteração, dissolução e liquidação das sociedades cooperativas. Todavia, 

embora dotado de autonomia, o Direito Cooperativo não é de ser percebido como uma ilha isolada 

do continente jurídico, já que entre os demais ramos jurídicos há vasos comunicantes 
7
. 

Não obstante, destaca-se que a Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência 

vinculada à Organização das Nações Unidas(ONU) em 1946, possui como seus objetivos basilares a 

melhoria das condições de trabalho e dos padrões de vida. Tudo isso através da promoção da 

estabilidade econômica e social. Assim, procura pela realização de uma paz duradoura por meio da 

implantação e eficácia da justiça social
8
. 

Em relação à OIT, cabe destacar a Recomendação n. 127, que representou um divisor de 

águas para o Direito Cooperativo.Segundo Nicoladeli,o texto orientou as ações governamentais para 

que fossem elaboradas legislações em matéria cooperativa, com vistas ao desenvolvimento e a 

difusão da cultura cooperativista nos Estados membros da organização das nações unidas.
9
 

No Brasilem 16 de dezembro de 1971, foi promulgada a Lei nº 5.764, na qual representou um 

grande avanço para o desenvolvimento do Direito Cooperativo no Brasil. No entanto, a referida lei 

entrou em vigor durante o governo militar, sendo que naquele período para que uma cooperativa 

pudesse entrar em funcionamento deveria pedir autorização ao ente Público, no caso o Estado
10

. 
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Reunião da OIT. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, V. 36, 2001. p. 254. 
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Jurídica. Revista UNIOESTE; Vol. 13, núm. 17, jan/jun 2011.p 187. 
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Ainda, a Constituição Federal de 1988, estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XVIII, como 

direito fundamental,a não intervenção estatal no desenvolvimento do cooperativismo, tornando 

possível uma maior liberdade e independência às cooperativas no Brasil.
11

 Além disso, verificou-

seo estabelecimento, conforme o artigo 174, de que, ao Estado, cabe incentivar o crescimento do 

cooperativismo no país. Assim sendo, “Em coerência a esse princípio, o governo federal tem 

incentivado a criação de cooperativas, já que constituem um meio eficaz de distribuição de renda, 

por ser o sócio ao mesmo tempo proprietário e consumidor.”
12

 

É de se destacar que, no Brasil, existem formas distintas de cooperativas em atividade. Tendo em 

conta que, para o presente trabalho, interessa as chamadas cooperativas de trabalho nas quais insere-

se a economia solidária. As cooperativas em questão caracterizam-se por serem compostas por 

pessoas ligadas a uma determinada ocupação profissional. Com isso, objetivando melhorar a 

remuneração e as condições de trabalho, esse tipo de empreendimento extremamente abrangente
13

. 

 Sendo assim, foi possível visualizar a origem do movimento cooperativista na qual possui as 

suas origens no Pós- Revolução Industrial, na Inglaterra do final do século XIX, e acabou por 

espalhar se pelo mundo todo. Assim, inúmeros trabalhadores em comunhão conjunta de suas 

forçasderam início  ao surgimento das cooperativas, visando não ao lucro, mas sim a  uma série de  

vantagens econômicas tais como os direitos sociais. 

 

1.2Economia Solidária sob o prisma Jurídico 

 A Economia Solidária consiste em uma poderosa ferramenta de inclusão social, frente a 

realidade de quemuitos são os brasileiros excluídos do regime formal de trabalho. Dessa forma, por 

meio do cooperativismo,as pessoas conseguem encontrar uma oportunidade de fuga ao desemprego 

estrutural, na qual representa umgrave problema não só para o Brasil, mas para o mundo todo.   

Desde alguns anos atrás,a economia solidária recebe o tratamentode política pública federal, 

gerida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES), criada por lei em maio de 2003. Além disso, foi criado o Fórum Brasileiro de 
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Economia Solidária (FBES), tudo isso com o objetivo de articular as experiências verificadasnas 

práticas, concepções e potencialidades da economia solidária pelo país
14

. 

Sendo assim, quanto ao desenvolvimento de políticas públicas, no Estado do Rio Grande do 

Sul, a Lei nº 13.839, de 5 de dezembro de 2011, em seu Artigo 3º, inciso III, a economia solidária é 

definida como: 

o conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e 

crédito, organizadas sob a forma da autogestão, que aponta para uma nova lógica de 
desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição de renda, mediante um 

crescimento econômico com proteção dos ecossistemas, cujos resultados econômicos, 

políticos e culturais são compartilhados pelos participantes, sem distinção de gênero, idade 

e raça, considerando o ser humano na sua integralidade como sujeito e finalidade da 

atividade econômica; 

 

Essas políticas públicas levam em conta queo sistema capitalista tem, como consequência, 

uma incapacidade em inserir o conjunto da população trabalhadora em seus empreendimentos, 

trazendo em seu esteio o desemprego e a precarização do trabalho. Assim, essa gama de atividades 

governamentais,acabamvoltadas à verificação da economia solidária, também conhecida como 

economia social, sócio economia solidária, humano economia, economia popular e solidária, 

economia de proximidade, economia de comunhão, economia social e solidária, iniciativas 

econômicas associativas, entre outros
15

. Assim, contribuindo para que as pessoas excluídas a 

buscarem formas de subsistência na economia doméstica, a qual não visa a reprodução do capital, 

mas a reprodução ampliada da vida
16

. 

 Assim, o trabalhador que aderir à cooperativa, conforme o seu estatuto, adquire o status de 

cooperado.Dessa forma não se caracteriza como empregado, ou seja, não há vínculo de emprego. 

Além disso, nem mesmo os serviços prestados em relação aos tomadores de serviço, conforme o art. 

442, da CLT,irão caracterizar-se como relação de emprego. Em suma, não há uma subordinação 

entre os próprios cooperados, e sim um regime de mútua colaboração
17

. 

 No entanto, segundo Oliveiraexistem muitos empreendimentos “cooperativos” que estão 

fundados na estratificação rígida e em relações de assalariamento. Logo, assemelham-se a uma 

empresa qualquer, mas com uma distinta diferença: a supressão dos direitos trabalhistas. Tais 

                                                             
14 BARBOSA. Apud. Maria de Paula. A Economia Solidária e o Trabalho Associativo. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais. Vol. 24. Nº 69. p. 44. 
15 BEATRIZ, M. Z. Op. cit. p. 44. 
16 Apud LEITE, Maria de Paula. A Economia Solidária e o Trabalho Associativo. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais. Vol. 24. Nº 69. p. 36. 
17 PRETTI, Gleibe. CLT comentada com doutrina e jurisprudência. 2ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: ícone, 

2012.p.94. 
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cooperativas são conhecidas como (cooperfraudes ou coopergatos), que se valem do manto do 

cooperativismo, para mascarar uma efetiva relação de emprego.
18

 

 Com o intuito de dificultar a ocorrência dessas“falsas cooperativas”, foi promulgada a Lei nº 

12.690de 12 de julho de 2012,que conferiu inovações jurídicas ao garantir aos seus sócios direitos 

trabalhistas. A mesma lei instituiu o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas 

Trabalho(PRONACOOP)
19

. Observa-se quea Lei teve seu texto, basicamente, elaborado pela 

Secretaria Nacional da Economia Solidária (SENAES)
20

. 

 Dessa análise objetiva e sucinta, foi possível verificar os principais aspectos jurídicos 

aplicáveisà economia solidária.Além disso, a interferência Estatal sobre a matéria na qual redundou 

com a criação da Secretaria da Economia Solidária, bem como o desenvolvimento de políticas 

públicas visando combater o desemprego através do cooperativismo. 

 

2. A Solidariedade Econômica no município de Passo Fundo-RS 

No presente capítulo serão analisados os resultados do mapeamento realizadona cidade dePasso 

Fundo, pelos integrantesao projeto Extensão Universitária e Trabalho Decente: assessoria em 

economia solidária tendo em vista os empreendimentos de economia solidária existentes na cidade, 

frente osaspectos jurídicos vigentes acerca da matéria cooperativa. 

2.1. Resultados da Pesquisa “In Loco” 

 Contemporaneamente, o mercado formal de trabalho é marcado por um cenário 

deinformalidade, desemprego e precarização das relações de trabalho. Nesse contexto, situa-se a 

economia solidária como uma forma de inclusão social para os trabalhadores excluídos. Sendo 

assim, apresentam-se os principais dados, em relação aos empreendimentos solidários existentes em 

Passo Fundo. 

O mapeamento foi realizado pelos alunos vinculados ao projeto “Extensão Universitária e 

Trabalho Decente: assessoria em economia solidária no município de Passo Fundo”.  Esse projeto 

de extensão situa-se na política de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo 

                                                             
18 Apud LOURENÇO, Mariane Lemos. Cooperativismo e subjetividade: um estudo das dimensões da autogestão, 

do tempo e da cultura solidária. Curitiba: Juruá, 2008.p. 24. 
19PEREIRA, Clara Marinha; SILVA, Sandro Pereira.  A Nova lei de Cooperativas de Trabalho no Brasil: Novidades 

Controvérsias e Interrogações. IPEA. Mercado de Trabalho. ed. 53. Nov. 2012. p. 65. 
20Idem. p. 69.  
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Fundo (UPF), junto ao Núcleo de Trabalho e Renda.Os dados obtidos, foramatravés de entrevistas   

que foram colhidas pelos próprios alunos entre os anos de 2013 a 2014.
21

 

Primeiramente, deve-se levar em conta, conforme Laville, que a economia solidáriaé um 

fenômeno novo,atreladoa crise da relação salarial, verificadano último quartel do século passado. 

Embora tenha como objetivo as experiências angariadas no século XIX, como as cooperativas e os 

empreendimentos auto gestionários, absorve novos significados no atual cenário econômico e 

social
22

. 

 Dessa forma, a fim de contornar o drama do desemprego, surge a economia solidária como 

uma forma de inclusão social. Nesse sentido, destaca-se a atuação do Grupo Brasileiro de 

Economia Solidária (GT Brasil), constituído pelasCáritas, Anteag, Fase, PACS, ADS/CUT, 

Unitrabalho, Rede Universitária de Incubadoras e IBASE, que informamo caráter nacional 

fornecido por essas organizações.
23

 

O mapeamento da economia solidária realizado,constatou um total de 83 empreendimentos 

solidários em atividade no município.Desses, quarenta por cento são cooperativas pertencentes ao 

segmento do artesanato, produção de alimento (pães, biscoitos, doces...) com trinta e sete por 

cento, entidades colaboradoras com oito por cento,projetos sociais com seis por cento, reciclagem 

com seis por cento e por fim ervas medicinais comtrês por cento 
24

. 

Quanto a localização espacial dos empreendimentos solidários em Passo Fundo, vinte por 

cento das cooperativas encontram-se no centro do município.Nos bairros Bom Recreio e São 

Cristóvão aparecem com nove por cento dos empreendimentos. Além disso, quanto ao critério de 

formalização apenas nove por cento estão na informalidade, o restante dos empreendimentos 

possuem alguma forma de formalização tais como o CNPJ
25

. 

Quanto ao número de integrantes, sessenta e três por cento possuem de uma a quatro pessoas, 

vinte e três por cento possuem de cinco a dez pessoas, seis por cento com trinta pessoas, cinco por 

cento com vinte umaa trinta  pessoas e três por cento com onze a vinte pessoas. Quanto ao gênero, 

                                                             
21UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF). Extensão Universitária e Trabalho Decente: assessoria em 

economia solidária no município de Passo Fundo. Mapeamento,2013-2014.  p.1-2 
22 Apud LEITE, Maria de Paula. A Economia Solidária e o Trabalho Associativo. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais. Vol. 24. Nº 69.p. 32. 
23 BEATRIZ, Marilene Zalula. Economia solidária: os caminhos da autonomia coletiva. Curitiba: Juruá, 2012. p.42. 
24UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF). Op. cit. p. 15-18. 
25

 Op. cit. p. 18-20. 



8 
 

verifica-se quesetenta e três por cento dos integrantes das cooperativas solidárias são do gênero 

feminino e vinte e sete por cento são do gênero masculino
26

. 

  Outro dado revela que cinquenta e quatro por cento das pessoas possuem alguma outra 

atividade para complementar a renda. Além disso, sessenta e seis por cento dos empreendimentos 

relacionam-se com outras de pessoas de outros empreendimentos. Sendo assim, esse 

relacionamento ocorre em feiras e reuniões entre os cooperados.Com isso, favorecendo a troca de 

experiência e fortalecimento dos empreendimentos solidários
27

. 

Em relação à forma de comercialização dos produtos produzidos pelos empreendimentos, trinta 

e um por cento ocorrem em feiras, vinte e um por cento as vendas ocorrem nas dependências dos 

próprios empreendimentos. Além disso, dezoito por cento das vendas ocorrem em domicílios, 

clientes fixos com quinze por cento, comércio em geral oito por cento e vendas em outras cidades 

com sete por cento. Quanto ao assessoramento, aferiu-se que sessenta e seis por cento dos 

empreendimentos recebem apoio técnico de mais de 15 entidades dentre elas o Cáritas com 

quarenta e cinco por cento, Emater com doze por cento e o Sebrae dez por cento dos 

empreendimentos
28

. 

 Com a realização do mapeamento dos empreendimentos solidários foi possível constatar 

diversos dados fáticos relativos à estruturação da economia solidária no município de Passo Fundo. 

Logo, foi possível a verificaçãoda maneira como as cooperativas solidárias estão organizadas, 

procurando identificar as possíveis dificuldades que as mesmas possuem, a fim de auxiliá-las em 

seus processos produtivos e organizacionais, bemcomo verificar as suas potencialidades. 

 

2.2 . Aspectos jurídicos acerca da Economia Solidária em Passo Fundo 

Como observado, a economia solidária conta com a sua própria Lei Federal, que procura 

disciplinar a matéria a nível nacional, em relação a todas as cooperativas deste segmento existentes 

país. No mesmo sentido, a Lei Estadual do Rio Grande do Sul, que visa ao incentivo dos 

empreendimentos no Estado e a Lei Municipal de Passo Fundo, também situam-se como incentivos 

ao desenvolvimento da economia solidária.  

A Lei 12.690, de 12 de julho de 2012, foi recebida com grande otimismo, no entanto vem 

sendo objeto de crítica, devido a sua falta de eficácia.Afere-se que a referida lei macula a autonomia 

                                                             
26Op. cit. p. 20-22. 
27Op. cit.p. 22-24. 
28

Op. cit.p. 27-28. 
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laborativa, dando origem à existência de uma subordinação interna, tudo isso dentro da própria 

cooperativa, desvirtuando assim a sua própria essência e seus fins
29

. 

A nova lei possui algumas inovações, que garantem direitos trabalhista aossócios das 

cooperativas previstos no art.7º
30

. Porém, na prática, visualizam-se as dificuldades dos 

empreendimentos, no sentido de implementaressas disposições em decorrência da maturação da 

produção e organização das próprias  cooperativas. Dessa forma, se observaque certamente irá 

contribuir para que muitas cooperativas continuem na informalidade, tudo isso em virtude de suas 

exigências burocráticas
31

. 

Além disso, para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a 

nova lei representa uma grave violação aos direitos dos trabalhadores, em particular dos 

trabalhadores rurais. Ou seja, alega-se que, destarte o referido diploma jurídico garantir uma série 

de Direitos Trabalhistas, elesacabam por ser menores do que os garantidos pela Constituição 

Federal, CLT e Previdência Social. Com isso, não contribui com a erradicação das falsas 

cooperativas, ou seja as coopergatos.
32

 

Também, destaca-se a Lei Estadual nº 13.839, de 5 de dezembro de 2011, cujo relator do 

projeto de lei foi o Deputado Estadual ElvinoBohnGass,  que visa estabelecer incentivos à 

Economia Solidária no Estado do  Rio Grande do Sul, aocriar instrumentos públicos de apoio, com 

assessoria técnica para elaboração de projetos, educação e formação em cooperativismo e 

autogestão, promoção comercial. Além disso, estabelece oacesso ao crédito em instituições 

públicas, apoio à pesquisa e inovação, tecnologia, incubação, apoio técnico e financeiro, assistência 

jurídica, incentivos e linhas de crédito para o desenvolvimento da Economia Solidária
33

. 

Nesse sentido, destaca oDeputado BohnGass, na qual consiste no reconhecimento pelo 

parlamento gaúcho a um segmento que já conta com maisde 2 mil empreendimentos que atuam em 

diversos ramos da economia aqui no Estado e geram cerca de 12 mil empregos diretos e outros 

                                                             
29 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei 12.690/ 2012 e o Direito do Trabalho. Rev. 

TST, Brasília, vol. 78, nº3, jul/set 2012.p. 80. 
30

Duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, seguro de 

acidente de trabalho, adicional de insalubridade... 
31 PEREIRA, Clara Marinha; SILVA, Sandro Pereira.  A Nova lei de Cooperativas de Trabalho no Brasil: 

Novidades Controvérsias e Interrogações. IPEA. Mercado de Trabalho. ed. 53. Nov. 2012. p. 71. 
32 CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Nota de repúdio da CONTAG pela 

aprovação e sanção da lei federal que permite a criação de cooperativa de trabalho. Disponível em 
<http:\\www.contag.org.br\. Acesso em 10 de junho de 2015. p.1-2. 
33

 Vide lei 13.839/2011 do Estado do Rio Grande do Sul. 



10 
 

milhares indiretos, envolvendo aproximadamente 40 mil gaúchos que se beneficiam desta 

atividade
34

. 

Ainda, é de ser observar a Lei Estadual nº 13.922, de 2012, que estabelece a Política 

Estadual para Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais e da Economia Popular e Solidária.Conforme o texto da Lei, a Compra Coletiva/RS prevê 

que a administração direta e indireta do Estado poderá reservar um percentual de no mínimo 30% 

das compras para aquisição de bens e serviços provenientes da “agricultura familiar” e 

“empreendimentos da economia solidária”. Esse processo deverá ser realizado através de Chamada 

Pública pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações do Estado
35

. 

 No município de Passo Fundoa Lei Municipal nº 4.825/2011, instituiu a política municipal 

de fomento à economia popular solidária. Em seu artigo 3º, a Lei Municipal de Incentivo à 

Economia Solidária estabelece o estimulo e a difusão do cooperativismo solidário visandoa criação 

e manutenção de oportunidade de trabalho e distribuição da renda justa. 

Outro aspecto que merece atenção, é o disposto no artigo 8º, que estipula a criação do chamado 

“Selo Solidário”, voltado aidentificar os bens e produtos produzidos pelas cooperativas solidárias, a 

fim de orientar os consumidores.Essa certificação, representa um grande passo para a economia 

solidária, porque vai definir a origem dos produtos, bem comovisa facilitar o acesso dos 

empreendimentos às políticas públicas voltadas à economia solidária
36

. 

 Além disso,conforme o art.10 fica instituído o Fundo Municipal de Economia Popular 

Solidária, que objetiva constituir-se emum instrumento de política pública de fomento aos 

empreendimentos solidários.O Fundo terá a função de captar recursos, com o objetivo de 

proporcionar os meios necessários para financiar as cooperativas solidárias. Tudo isso, visando à 

capacitação e a qualificação profissional
37

. 

 Com isso, foi possível analisar a legislação nacional no que se refere a economia solidária, 

ou seja, a lei federal, leis estaduais e municipal,focadano município de Passo Fundo-RS. E assim, 

tecidas considerações na seara jurídica aonde foram apontados avanços e retrocessos sobre a  

matéria em questão, na busca da implementação da inclusão social e do desenvolvimento. 

                                                             
34 MINISTÉRIO DO TRABALHO e EMPREGO. Aprovada a lei que cria a Política de Fomento à Economia 

Solidária no RS. Disponível em <http:\\www.portal.mte.org.br\. Acesso em 10 de junho de 2015.  
35 Vide lei 13.922/2012 do Estado do Rio Grande do Sul. 
36 Vide artigo 8º dalei 4.825/2011 do Município de Passo Fundo. 
37 Vide artigo 10º dalei 4.825/2011 do Município de Passo Fundo. 
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Conclusão 

Diante de tudo o que foi exposto no presente artigo em relação ao cooperativismo e a 

economia solidária no município de Passo Fundo. Dessa forma, foi analisado as origens do 

cooperativismo na qual deu origem ao Direito Cooperativo. Bem como o que é a chamada 

economia solidária e os principais dados obtidos pelo mapeamento realizado na cidade. E com isso, 

uma análise da legislação nacional sobre a matéria. 

O cooperativismo surgiulogo após um período que ficou conhecido como Pós- Revolução 

Industrial, na qual representa uma nova forma de trabalho na qual difere do sistema capitalista. 

Dessa forma, as cooperativas ao invés do lucro visam vantagens econômicas, tais como direitos 

sociais. Sendo assim, a economia solidária representa uma forma de inclusão social na qual remonta 

às origens do cooperativismo. 

 O Direito Cooperativo possui as suas raízes no cooperativismo e dessa forma, tem a 

economia solidária como objeto de estudo na qual recebe a denominação de cooperativas de 

trabalho.  Sendo assim, sobre o prisma jurídico foi discorrido sobre a legislação nacional sobre a 

matéria, bem como sobre as chamadas “cooperfraudes”,as quais são objetos de inúmeras ações 

trabalhistas visando o reconhecimento do vínculo empregatício.  

Não obstante, foianalisado o principal contexto econômico e social em que estão inseridos os 

trabalhadores cooperados das cooperativas de trabalho, ou seja a economia solidária. Em seguida 

através do mapeamento foram coletados os principais dados atinentes aos empreendimentos 

solidários localizados no município de Passo Fundoe, verificando assim a situação de 83 

empreendimentos que existem pela cidade. 

Em seguida foram verificados aspectos jurídicosacerca da economia solidária em Passo 

Fundo levando em conta a legislação Federal, Estadual e Municipal sobre a matéria em questão. 

Assim, foram apontados avanços proporcionados pela legislação em vigor em especial pelas Leis 

Estaduais e pela Lei Municipal de incentivo aos empreendimentos solidários, bem comoretrocessos 

ocasionado principalmente pela Lei Federal.  
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