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As primeiras páginas da Agenda Institucional do Cooperativismo 2020 

foram pensadas com muito carinho. São gravuras dos Três Poderes 

da República pelo olhar do xilogravador e poeta pernambucano 

J.Borges, um dos grandes nomes da literatura de cordel.

Este é um presente do Sistema OCB para você.

Destaque as ilustrações no pontilhado, emoldure e tenha quadros do artista em sua casa. 
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Palavra do presidente

A voz das cooperativas nos Três Poderes 

G
randes movimentos sociais na história mos-

tram a força dos grupos organizados. Assim, 

temos visto, no mundo todo, pessoas se co-

locarem como protagonistas, indo às ruas externar 

sua visão, falar dos seus anseios e expectativas, 

reivindicar seus direitos. Agora, também nas re-

des sociais, promovendo inclusive mobilizações, a 

população ocupa seu espaço, sendo ouvida e, de 

fato, considerada por governos e instituições. Um 

espírito, ao mesmo tempo, desbravador e empre-

endedor que o modelo cooperativista traz desde 

o início da sua história e o reafirma diariamente. 

É também com essa mesma determinação que da-

mos voz às demandas do cooperativismo brasileiro 

em um trabalho de representação política e insti-

tucional que assumimos como missão no Sistema 

OCB. Um papel que desempenhamos com muita 

garra e com muito orgulho, porque sabemos, na prá-

tica, a força e o potencial de inclusão, de geração 

de riquezas, de promoção do desenvolvimento, de 

transformação que é característico do cooperativis-

mo. E para isso, contamos com aliados estratégicos, 

sendo a Frente Parlamentar do Cooperativismo 

(Frencoop) peça-chave nesse processo. 

Todos os dias, levamos para os principais debates que aconte-

cem no país as percepções do movimento cooperativista, o que 

pensam e o que esperam as cooperativas brasileiras. Nessa co-

nexão da base com o Poder Público, temos registrado conquistas 

importantes que impulsionam o nosso modelo de negócio, pro-

movendo um fluxo de desenvolvimento que beneficia um número 

cada vez maior de pessoas em todo o Brasil. Quando o assunto 

é cooperativismo, nós estamos presentes, acompanhando tudo 

de perto, participando das discussões e fazendo a diferença pelo 

crescimento do nosso modelo de negócio. 

Aliás, esse olhar atento vale para tudo que possa, de alguma for-

ma, refletir na atividade das nossas cooperativas, olhando para 

todos os cenários – econômico, político, social e ambiental. Em 

contato constante com a base, com a participação direta das 

nossas unidades estaduais, reunimos as principais demandas 

do setor, traçamos estratégias para essa atuação e trabalhamos 

fortemente para fazê-las acontecer. E assim a visão do movimen-

to cooperativista e o respeito às suas particularidades têm sido 

contemplados na formulação de políticas públicas, normativos, 

legislações e outras decisões importantes e de caráter nacional. 

É com essa mesma dedicação que reafirmo aqui o nosso com-

promisso, em parceria com os representantes dos Três Poderes, 

em fazer de 2020 um ano de novas conquistas e mais desenvol-

vimento para todo o cooperativismo brasileiro. 

Márcio Lopes de Freitas
Presidente do Sistema OCB 9
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Entenda o 
cooperativismo

COOPERATIVISMO 
NO MUNDO

Dimensões social e econômica
Uma a cada sete pessoas no mundo é associada a uma cooperativa, o que faz com 

que o cooperativismo venha se consolidando como um modelo de negócio em cons-

tante crescimento, segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), or-

ganismo mundial de representação do movimento.

É notável seu papel como agente de desenvolvimento econômico e social. Tanto é 

que a Organização das Nações Unidas (ONU), na última década, denominou o ano 

de 2012 como o “Ano Internacional das Cooperativas”, um reconhecimento que 

tem contribuído para o fortalecimento do cooperativismo.

No Brasil, o movimento é representado 

pelo Sistema OCB, composto pela Or-

ganização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB), Serviço Nacional de Aprendi-

zagem do Cooperativismo (Sescoop) e 

Confederação Nacional das Cooperati-

vas (CNCoop), cada qual com um obje-

tivo específico, mas todos voltados para 

o desenvolvimento das cooperativas.

Fonte: Aliança Cooperativa Internacional (ACI), 2018 O modelo cooperativista 
alcança cerca de 1,2 bilhão 
de pessoas no mundo.

Existem hoje 3 milhões 
de cooperativas 
no mundo.

Atualmente, as cooperativas estão 
presentes em 105 países e geram 
280 milhões de empregos.

11
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A OCB nasceu em um período em que o movimento cooperativista buscava 

fortalecimento a partir da união. São mais de 50 anos de história, acumu-

lando conquistas e descobrindo caminhos que levam o cooperativismo cada 

vez mais longe e para cada vez mais brasileiros. 

Na época, a representação nacional do cooperativismo era dividida entre a 

ABCOOP (Aliança Brasileira de Cooperativas) e a Unasco (União Nacional 

das Associações Cooperativas), o que dificultava o diálogo com o Estado e 

o atendimento das demandas do movimento.

A partir da unificação dessas duas organizações, 

a OCB foi instituída durante o IV Congresso Brasi-

leiro de Cooperativismo, em 1969. Em 8 de junho 

do ano seguinte foi registrada em cartório, ato que 

formalizou sua existência como representante na-

cional do cooperativismo, reunindo e fortalecendo 

os interesses do setor. Sua atuação foi determinante 

para a sanção da Lei 5.764/1971, que regula o setor 

e especifica regras para a criação de cooperativas. 

Promoção da cultura cooperativista 
e do aperfeiçoamento da gestão

Representação 
sindical patronal

Representação 
política e institucional

12
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Já o Serviço Nacional de Aprendiza-

gem do Cooperativismo (Sescoop) foi 

criado em 1999, com a finalidade de 

fomentar a qualificação profissional 

dos dirigentes, cooperados e empre-

gados de cooperativas, bem como 

promover a cultura cooperativista e 

o aperfeiçoamento da governança e 

gestão. Por fim, em 2005, foi criada 

a Confederação Nacional das Coope-

rativas (CNCoop), um marco do reco-

nhecimento da categoria econômica, 

fortalecendo e consolidando o Siste-

ma Confederativo de Representação 

Sindical das Cooperativas.

O Sistema OCB conta com uma unidade nacional e 27 estaduais, localizadas nas ca-

pitais de cada estado e também no Distrito Federal. Enquanto trabalha pelo fortaleci-

mento do cooperativismo no Brasil, as unidades estaduais oferecem apoio direto às 

cooperativas a elas vinculadas. A soma de todas essas forças tem um importante obje-

tivo comum: potencializar a presença do setor na economia e na sociedade brasileiras.

Ramos do cooperativismo
No cooperativismo, o trabalho sempre é feito a muitas mãos. Juntos, olhamos para tudo o  

que aprendemos até aqui e para o futuro que queremos construir. Em 2020, chegou a 

vez de olharmos para os ramos do cooperativismo. De 13, passamos para sete. 

Na prática, o dia a dia da cooperativa permanece igual. Com essa nova organização, ganha- 

mos mais poder de representação, além de oferecer um atendimento ainda mais eficaz 

e estruturado. As cooperativas brasileiras estão presentes nos meios rural e urbano e no 

dia a dia das pessoas, com um enorme leque de produtos e serviços.

Agropecuário
Reúne cooperativas de produtores 

rurais, agropastoris e de pesca. O 

papel da cooperativa é receber, 

comercializar, armazenar e industrializar 

a produção dos cooperados. Além, é 

claro, de oferecer assistência técnica, 

educacional e social. Hoje, segundo 

o IBGE, 53% de tudo que é produzido 

no campo brasileiro passa, de alguma 

forma, por uma cooperativa.

Consumo
Soma o poder de compra de todos 

para reduzir custos de bens e serviços 

e oferecer melhor atendimento e 

segurança para os cooperados. 

Existem dois tipos de cooperativas 

de consumo: a fechada, que admite 

apenas pessoas ligadas a uma 

mesma profissão ou organização; 

e a aberta, que admite qualquer 

pessoa que queira se associar. 

Crédito
O negócio, aqui, é promover 

a inclusão e a educação 

financeiras e oferecer soluções 

adequadas às necessidades 

de cada cooperado. 

Sempre a preço justo e em 

condições vantajosas para 

os associados. Afinal, o 

foco do cooperativismo são 

as pessoas, não o lucro.
13
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Infraestrutura
Incorpora as atividades de energia elétrica, irrigação, 

telefonia, telecomunicação, saneamento básico, in-

fraestrutura rodoviária e ferroviária, construção civil 

e habitação. O cooperativismo de infraestrutura leva 

qualidade de vida e desenvolvimento econômico para 

todos os cantos do país, principalmente para as regi-

ões mais distantes do Brasil.

Trabalho, Produção de Bens e Serviços
O cooperativismo de trabalho, produção de bens e ser-

viços é o caminho para profissionais de perfil empreen-

dedor e colaborativo, que acreditam na união de forças 

para chegarem muito mais longe. Aqui trabalhadores se 

transformam em donos do seu próprio negócio. Os coo-

perados participam de todos os processos operacionais 

e administrativos, e da divisão dos resultados.

Saúde
Criadas com a missão de promover e cuidar da saúde, 

as cooperativas deste ramo atuam em diversas áreas: médica, 

odontológica, psicológica e de usuários dos serviços de saúde; 

e, também, as cooperativas de pessoas que se reúnem para 

constituir um plano de saúde. Além do importante papel na saúde 

suplementar, oferece diversas oportunidades junto ao setor 

público por meio de parcerias com os governos federal, estaduais 

e municipais. É assim que as cooperativas levam atendimento de 

qualidade e acessível às mais diversas regiões do país.

Transporte
Estão reunidas várias modalidades: transporte 

individual, coletivo e de cargas. As cooperativas 

de transporte nasceram como um caminho para 

a organização, profissionalização e liberdade 

dos pequenos e médios transportadores. 

Seja táxi, moto, van, ônibus ou caminhão, o 

cooperativismo oferece condições para que os 

transportadores exerçam sua profissão com 

mais dignidade e oportunidades.

14
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Por que 
cooperativa?

Voz ativa & Vínculo de confiança
Pensar em cooperativismo é refletir sobre um modelo de negócio que vai 

além da geração de lucro. São sociedades formadas pela união e pelo vín-

culo de confiança entre pessoas, em trabalho feito por todos e para todos. 

Isso quer dizer que aqui as decisões não são tomadas por um conselho 

fechado, mas necessariamente apresentadas em assembleia geral, onde 

cada cooperado tem direito a voto, de forma igualitária. 

Valor compartilhado & Distribuição de resultados
Nas cooperativas, os resultados financeiros não são computados como 

lucro, mas distribuídos de forma equânime entre os cooperados, ao final 

de cada exercício, conforme decisão da assembleia geral. A relação eco-

nômica entre a cooperativa e os seus cooperados tem como objetivo final 

a geração de renda. Por isso que as cooperativas não têm fins lucrativos, 

mas econômicos.

Empreendedorismo coletivo & Economia colaborativa
O cooperativismo é um modelo de negócios viável para milhares de tra-

balhadores brasileiros se inserirem no mercado, podendo prestar seus 

serviços com melhores condições e maior lucratividade. Em um mundo 

com grandes transformações tecnológicas e cada vez mais conectado, o 

cooperativismo possui um imenso potencial para organizar pessoas em 

plataformas de aplicativos e de compras coletivas, valorizando o seu tra-

balho e evitando que os resultados dessas atividades sejam deslocados 

para poucos, em grandes centros urbanos.

Hoje, no Brasil há mais 
de 6,8 mil cooperativas, 
distribuídas em 7 ramos 
de atividades.

Nos últimos anos, 
ultrapassamos o 
patamar de 14,6 milhões 
de associados.

As cooperativas 
brasileiras geram em 
torno de 425,3 mil 
empregos formais.

COOPERATIVISMO 
NO BRASIL
Fonte: Sistema OCB, 2019

15
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Economia de propósito & 
Atuação pela comunidade 
Em todo o mundo, por princípio, as cooperativas devem utilizar uma 

parcela do seu faturamento em prol de ações pela comunidade. 

A lei brasileira reforça essa responsabilidade, com a instituição 

do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), 

constituído de 5%, no mínimo, das sobras líquidas apuradas no 

exercício, destinados à prestação de assistência aos associados, 

seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados 

da cooperativa e à comunidade em que está inserida. Os projetos 

e ações de voluntariado também são a marca das cooperativas 

brasileiras, que, anualmente, por meio da celebração do “Dia de 

Cooperar”, contabilizam milhares de atividades efetivas ao longo 

do ano, alcançando, em 2019, mais de 2,6 milhões de pessoas.

Economia de escala & 
Inclusão produtiva e financeira 
Na ótica da sociedade cooperativa, a eficiência é vista como a 

combinação da racionalidade econômica com os valores de ajuda 

mútua e solidariedade. Por meio do princípio sinérgico onde “o todo 

é maior que a soma das partes’’, os cooperados se unem volunta-

riamente para constituir um empreendimento sólido e competitivo, 

de natureza econômica e social. É com o modelo cooperativo que 

pequenos produtores rurais alcançam mercados internos e exter-

nos que não atingiriam individualmente, trabalhadores se juntam 

para ofertar serviços de forma organizada e lucrativa, e pessoas 

compartilham suas economias com taxas menores e melhores 

rendimentos financeiros.

Controle de preços & 
Diminuição de distorções de mercado 
Em um mercado global cada vez mais concentrado por 

grandes conglomerados econômicos, as cooperativas 

possuem por mérito a característica de ampliar a com-

petitividade, diminuir distorções na oferta de produtos e 

serviços e balizar preços para o seu cooperado e para o 

consumidor final, uma vez que não possuem finalidade 

lucrativa. Muitas vezes, as cooperativas são capazes de 

enfrentar empresas privadas de maior agressividade por 

se tratarem de empreendimentos criados especificamente 

para atenderem a realidade dos seus cooperados, donos 

do próprio negócio, com a oferta de produtos e serviços 

com melhores condições a estes. 

Desenvolvimento local & 
Redução das desigualdades
As cooperativas, em seus diversos segmentos, têm como 

uma das suas principais características o alcance de 

municípios do interior do país ainda pouco atendidos 

pelo poder público e que, por muitas vezes, outros gru-

pos econômicos não têm interesse em atuar. Isso qua-

lifica essas sociedades como importantes agentes de 

desenvolvimento regional do país, seja no atendimento 

a serviços básicos para a população, como no caso dos 

serviços de saúde, educação e eletrificação rural, como a 

partir de um modelo de negócios viável para organização 

de produtores e trabalhadores no campo e nas cidades.

16
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Princípios do 
cooperativismo

Os sete princípios do cooperativismo são as linhas orientadoras pelas quais as 

cooperativas levam os seus valores à prática. Esses princípios foram aprovados 

e utilizados na época em que foi fundada a primeira cooperativa do mundo, 

em 1844, na Inglaterra. Reconhecidos até hoje, são adotados por 105 países.

Adesão voluntária e livre
As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a 

todas as pessoas aptas a utilizar seus serviços e assumir 

as responsabilidades como membros, sem discrimina-

ções sociais, raciais, políticas, religiosas ou de gênero.

Educação, formação e informação
As cooperativas promovem a educação 

e a formação dos seus membros, dos 

representantes eleitos e dos trabalhadores, de 

forma que esses possam contribuir eficazmente 

para o desenvolvimento do empreendimento. 

Informam o público em geral, particularmente 

os jovens e os formadores de opinião, sobre a 

natureza e as vantagens da cooperação.

1º 5º

3º
6º

2º

4º
7º

Gestão democrática
Cada cooperado tem igual direito de participar 

ativamente das decisões políticas e administrativas da 

cooperativa (um membro, um voto).

Intercooperação
As cooperativas dão mais força ao movimento 

cooperativo, ao trabalharem em conjunto, 

por meio das estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais.

Participação econômica dos membros
Os membros contribuem equitativamente para o capital 

das suas cooperativas. Parte desse capital é propriedade 

comum da cooperativa. Os membros recebem, 

habitualmente, se houver, uma remuneração limitada ao 

capital integralizado, como condição de sua adesão. Interesse pela comunidade
As cooperativas trabalham para o 

desenvolvimento sustentável não apenas no 

âmbito interno da organização, mas também 

no da comunidade. Desde a sua criação, já 

praticavam os conceitos hoje tão difundidos 

sob a denominação de responsabilidade 

social empresarial.

Autonomia e independência
Se a cooperativa firmar acordos com outras 

organizações, incluindo instituições públicas ou 

recorrerem a capital externo, deve fazê-lo em condições 

que assegurem o controle democrático por seus 

membros e mantenham a autonomia da cooperativa.
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PODER LEGISLATIVO





A
s cooperativas, pelo seu diferencial político e econômico, têm 

a oportunidade de assumirem, cada vez mais, o papel de des- 

taque na sensibilização de autoridades políticas, sobre a 

importância do cooperativismo na agenda estratégica do país.

Com o compromisso de participar ativamente da formulação e imple- 

mentação de políticas públicas, a OCB desempenha o papel fun-

damental de conectar o setor com o Congresso Nacional e com o 

Poder Executivo por meio de propostas para o desenvolvimento 

nacional, tendo como ponto de partida a realidade de milhares 

de cooperativas em todo o país. O grande desafio é coletar a per-

cepção e os anseios de cada uma das cooperativas, de diferentes 

portes, regiões e ramos, na base, e traduzi-los em propostas repre- 

sentativas de milhões de brasileiros que têm, no modelo coope-

rativista, uma forma de inclusão no mercado por meio do empre-

endedorismo coletivo e da economia de escala. 

A importância 
da representação 

política do 
cooperativismo no 

Congresso 
Nacional
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Na busca por fortalecer o papel das cooperativas na agenda 

estratégica do país, trabalhamos em conjunto com a Frente 

Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) de modo a apre-

sentar aos parlamentares a singularidade das cooperativas 

como modelo econômico de negócios sustentável, ambiental-

mente responsável e socialmente justo, capaz de proporcionar 

inclusão produtiva, geração de renda, acesso a mercados e 

desenvolvimento regional. A conscientização dos parlamen-

tares é essencial para a aprovação de políticas públicas que 

possam impulsionar o crescimento e fortalecimento do setor. 

Como grandes aliados nesse processo, destacam-se também 

as ações contínuas da OCB não apenas com a Frencoop, mas 

também com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), 

com o Fórum das Confederações Patronais e com o Conselho 

das Entidades do Setor Agropecuário (Conselho do Agro).

A OCB destaca a importância da Agenda Institucional do 

Cooperativismo para que os legisladores foquem e tenham 

atenção redobrada nas 41 principais proposições em trami-

tação com impacto para o cooperativismo, em um universo 

de 2.428 proposições de interesse, além das medidas pro-

visórias e leis orçamentárias.

Dentre as proposições com o maior impacto para o cooperativis-

mo em nível nacional, destacamos o PLP 271/2005, que traz o 

adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Caso avance 

a Reforma Tributária no Congresso Nacional, o objetivo da OCB 

é que a proposta atenda às especificidades da natureza jurí-

dica das sociedades cooperativas. Destacam-se, ainda, o PL 

8.824/2017, que assegura a prestação dos serviços de teleco-

municações por cooperativas; o PL 1.292/1995, que assegura 

a participação das cooperativas em licitações; o PLC 75/2018, 

que reconhece expressamente a categoria de “Cooperativa de 

Transporte Rodoviário de Cargas (CTC)”; e o substitutivo ao PLP 

519/2018, que permite a operação de seguros por sociedades 

cooperativas, dentre outros. 

Com ética, transparência, comunicação e com pleitos legítimos 

e representativos, buscamos resultados efetivos que consoli-

dem, cada vez mais, o setor cooperativista como protagonista 

na inclusão produtiva, por meio da produção agropecuária, ex-

poente no acesso ao crédito e inclusão financeira, alternativa 

para parcerias público-privadas, modelo viável para a prestação 

de serviços e instrumento para as políticas de desenvolvimento 

regional e nacional.

22

ACOMPANHE! | AGENDAINSTITUCIONAL.COOP.BR



Atuação da Frencoop em 
momentos-chave do processo político

A
pós três décadas de atuação legislativa, a 

Frencoop, que é uma das bancadas supra-

partidárias mais atuantes e influentes do 

Congresso Nacional, foi recomposta em 2019 e 

conta com 268 deputados federais e 38 senadores, 

totalizando 306 parlamentares, independentemen-

te da sua bandeira partidária ou estado de origem. 

Seu principal objetivo, em conjunto com a OCB, é 

garantir um ambiente favorável para que o coope-

rativismo possa se desenvolver. Isso pode acontecer 

por meio de votações de projetos ou no processo de 

formulação de normativos e de políticas públicas do 

governo. Periodicamente, a Diretoria Executiva da 

OCB se reúne com a Diretoria da Frencoop para a 

definição de prioridades.

No último ano, como resultado de um protagonismo mais intenso no Con-

gresso Nacional e a uma atuação bastante alinhada entre Frencoop e OCB, 

diversas matérias de interesse do cooperativismo foram aprovadas em co-

missões e plenários. Como exemplo, podemos citar a desburocratização do 

registro das cooperativas nas juntas comerciais conforme a Lei 13.874/2019; 

o Cadastro Ambiental Rural (CAR) permanente conforme definido pela Lei 

13.887/2019; e a manutenção da alíquota de 15% da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL) para as cooperativas de crédito, enquanto a 

dos bancos foi alterada para 20%, e também a manutenção da imunidade 

tributária das exportações na Reforma da Previdência, conforme Emenda 

Constitucional 103/2019.

Em 2020, o desafio da Frencoop é ampliar o espaço das cooperativas nas 

políticas públicas, com destaque para a melhoria de seu ambiente de ne-

gócios e garantir o adequado tratamento tributário do ato cooperativo na 

Reforma Tributária.

Siglas
O Congresso Nacional é composto por duas Casas, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal. Cada uma delas possui suas co-

missões parlamentares, que podem ser de caráter permanente ou 

temporário, com funções legislativas e fiscalizadoras definidas pela 

Constituição Federal e por seus respectivos Regimentos Internos. 

Além dessas, o Congresso Nacional possui comissões mistas, que 

são formadas por deputados e senadores atuando conjuntamente.

É tarefa das comissões avaliar as informações, conveniência 

e mérito das proposições, por meio de amplas discussões que 

também podem contar com a participação da sociedade. A 

maioria das proposições são analisadas pelas comissões e, 

quando aprovadas de forma conclusiva e/ou terminativa, são 

enviadas para a sanção ou promulgação, sem a necessidade 

de serem apreciadas pelos plenários.
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Na Câmara dos Deputados, 25 comissões
Confira os nomes e as siglas das comissões permanentes da Câmara dos Deputados:

Sigla Nome

CAPADR Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

CCTCI Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

CCULT Comissão de Cultura

CDC Comissão de Defesa do Consumidor

CMULHER Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

CIDOSO Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

CPD Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

CDU Comissão de Desenvolvimento Urbano

CDEICS Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

CDHM Comissão de Direitos Humanos e Minorias

CE Comissão de Educação

CESPO Comissão do Esporte

CFT Comissão de Finanças e Tributação

CFFC Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

CINDRA Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia

CLP Comissão de Legislação Participativa

CMADS Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CME Comissão de Minas e Energia

CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

CSSF Comissão de Seguridade Social e Família

CTASP Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

CTUR Comissão de Turismo

CVT Comissão de Viação e Transportes24
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No Senado Federal, 14 comissões
A seguir, as comissões permanentes do Senado Federal:

Sigla Nome

CAE Comissão de Assuntos Econômicos

CAS Comissão de Assuntos Sociais 

CCJ Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

CCT Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática

CDH Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

CDIR Comissão Diretora do Senado Federal

CDR Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 

CE Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

CI Comissão de Serviços de Infraestrutura 

CMA Comissão de Meio Ambiente

CRA Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

CRE Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

CSF Comissão Senado do Futuro

CTFC Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor

No Congresso Nacional, 9 comissões mistas
A seguir, as comissões permanentes do Congresso Nacional:

Sigla Nome

CCAI Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência 

CMCF Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal

CMCPLP
Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos Relacionados 
à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

CMCVM Comissão Permanente Mista no Combate à Violência contra a Mulher 
25
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Sigla Descrição Casa onde tramita

MPV Medida Provisória CN/CD/SF

PEC Proposta de Emenda à Constituição CD/SF

PL Projeto de Lei CD/SF

PLC Projeto de Lei da Câmara dos Deputados SF

PLS Projeto de Lei do Senado Federal SF

PDL Projeto de Decreto Legislativo CD/SF

PDS Projeto de Decreto Legislativo SF

PDC Projeto de Decreto Legislativo CD

PLV Projeto de Lei de Conversão CD/SF

PLP Projeto de Lei Complementar CD/SF

SCD Substitutivo da Câmara dos Deputados a Projeto de Lei do Senado Federal SF

Proposições
A elaboração de normas jurídicas, ainda que não exclusivamente, é de competência do Poder Legislativo e são as proposições 

que, seguindo as regras de tramitação da Constituição Federal e dos respectivos Regimentos Internos da Câmara dos Deputa-

dos, do Senado Federal e do Congresso Nacional, iniciam o processo legislativo federal.

Seguem abaixo as principais espécies de proposições que tramitam no Congresso Nacional:

Sigla Nome

CMMC Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas

CMMIR Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados

CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

CPCMS Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul

FIPA Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
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Proposições de interesse 
do cooperativismo

A
s proposições de interesse do cooperativismo no Con-

gresso Nacional são muitas e diversificadas. Com o obje- 

tivo de levá-las ao conhecimento do Sistema Cooperativis-

ta Brasileiro, dos parlamentares e demais interessados, foram 

selecionadas para a Agenda Institucional do Cooperativismo, 

edição 2020, as principais proposições que, de forma positiva 

ou não, afetam o desenvolvimento do setor. 

Para facilitar o manuseio, o capítulo do Poder Legis- 

lativo agrupa as proposições por ramos do cooperativis-

mo. Além da identificação do número e tipo das propo-

sições no topo da página, conforme sua tramitação no 

Congresso Nacional, o leitor também visualiza um qua-

dro com informações técnicas do projeto e uma régua 

com o estágio da tramitação.

Descrição: Resume os principais pontos da proposição.

Posicionamento: De forma clara e sintética, relata qual a importância ou carência da matéria em relação às 
demandas do cooperativismo brasileiro. O posicionamento também é representado por ícones no topo da página:

Proposta: Sugestão de linha de ação para a proposição, com o objetivo de indicar o caminho para as 

autoridades que desejam agir em favor dos interesses cooperativistas.

Situação atual: Indica o estágio da tramitação da matéria.

NOVO!  Indica proposições que, por sua relevância para o setor cooperativista brasileiro, passaram a constar 

na Agenda Institucional do Cooperativismo na edição atual.

LARANJA é a indicação 
de ressalvas, quando 
há necessidade de 
adequações na matéria.

VERMELHO significa 
não apoia, nas vezes em 
que o texto é contrário aos 
objetivos do cooperativismo.

VERDE significa apoia, 
quando a proposição vai 
ao encontro dos interesses 
do cooperativismo.

Além disso, cada proposição pode conter as seguintes informações:
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Revoga a Lei 5.764/1971, 

estabelecendo novo regime jurídico 

para a constituição e funcionamento 

de sociedades cooperativas. 

PL 519/2015
Lei geral das cooperativas

PLS 3/2007 (identificação no Senado Federal).
Autor: Senador Osmar Dias (PR).

Apensados a este: PL 6.692/2013, PL 5.493/2019, 
PL 8.424/2017 e PL 9.924/2018.

Posicionamento
Desde 2007, a OCB debate com dirigentes e técnicos de cooperativas o projeto, 

no intuito de destacar os pontos mais importantes da proposta. A ideia central é 

que a legislação cooperativista seja adaptada às necessidades reais e atuais das 

sociedades cooperativas sem, entretanto, necessitar de uma revogação total, o que 

romperia a ordem legal vigente. Em relação ao substitutivo aprovado pelo Senado 

Federal, em 2014, entendemos que, embora tenham sido contempladas algumas 

das reivindicações da OCB, como a criação de um Certificado de Crédito Cooperativo, 

como uma nova fonte de recursos para as atividades da cooperativa e a preservação 

do conceito de ato cooperativo, o projeto ainda comporta diversos ajustes. Dentre 

os pontos de melhoria, destacamos a necessidade de definição de um modelo de 

recuperação judicial adequado às cooperativas; a ampliação da estruturação da 

governança em cooperativas, estabelecendo expressamente a faculdade de se-

gregação entre o órgão de administração (estratégico) e o de gestão (executivo); a 

possibilidade de adoção de sistemas eletrônicos para convocação de assembleias, 

arquivamento de livros e outros mecanismos tecnológicos, desde que a inovação 

seja praticada sem prejuízo à segurança jurídica e documental. Algumas exclusões 

no atual texto também são necessárias, como o capítulo que insere na lei normas de 

ordem contábil, bem como alguns aspectos que fragilizam as assembleias gerais, 

como a possibilidade de fixação do quórum mínimo por estatuto ou a dispensa de 

edital de convocação prévia.

Situação atual 
O PL foi aprovado pelo Senado 

em 2014. No momento, aguarda 

apresentação de parecer pelo 

relator, deputado Evair Vieira 

de Melo (ES), presidente da 

Frencoop,na CTASP-CD.

Proposta
Aprovação de um substitutivo 

que contemple as indicações 

do setor cooperativista.

SENADO CÂMARA

CCJ CRA CAE CTASP CDEICS CFT CCJC30
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SENADOCÂMARA

CDEICS CFT CCJC Plenário

Autor: Deputado Luiz Carlos Hauly (PR).
Apensados a este: PLP 62/2007, PLP 198/2007 e PLP 386/2008.

O projeto visa dar o adequado tratamento tributário às 

operações praticadas pelas cooperativas, conceituando 

ato cooperativo e estabelecendo as regras de regime 

tributário desse tipo societário, atendendo assim ao 

preceito constitucional do art. 146, III, “c”, da Constituição 

Federal de 1988. A proposição contempla ainda a 

distinção entre ato cooperativo e ato não cooperativo. 

PLP 271/2005
Ato cooperativo

Posicionamento
Muitos dos embates administrativos e judiciais na seara tri-

butária têm como cerne a discussão da adequada tributação 

ao ato cooperativo, contemplado pela Constituição Federal 

de 1988 e pendente de regulamentação desde então. Com 

propósito de dar maior segurança jurídica para as cooperativas, 

o projeto define um tratamento tributário adequado ao ato co-

operativo que atenda às especificidades da natureza jurídica 

desse modelo societário e das relações que se desenrolam 

entre cooperativas, cooperados e o mercado em que as mes-

mas se inserem. O objetivo é evitar que um mesmo fato ge-

rador seja tributado em duplicidade tanto na pessoa jurídica 

da cooperativa, quanto na pessoa do associado, quando da 

prática de atos cooperativos, nos mais diversos ramos do coo-

perativismo. Além disso, é importante que a futura lei cuide em 

não restringir equivocadamente o alcance do ato cooperativo, 

contemplando no seu conceito, inclusive, os atos praticados 

pelas cooperativas de consumo e aqueles complementares e 

indispensáveis à consecução do objeto social. Por meio de um 

grupo técnico, composto por especialistas da área tributária 

ligados aos diversos ramos do cooperativismo, foi elaborada 

proposta de texto que atende às especificidades de todos os 

segmentos de cooperativas.

Situação atual 
Em 2009, o projeto foi aprovado pela CDEIC-CD. Em 

2013, foi aprovado Requerimento de Urgência. No 

momento, aguarda deliberação no Plenário-CD.

Proposta
Aprovação de um substitutivo que estabeleça 

tributação que respeite a natureza das 

operações celebradas na forma do art. 79 da Lei 

5.764/1971, na forma do texto elaborado pelo 

grupo técnico interno criado no âmbito da OCB.
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A proposta altera o Sistema Tributário Nacional, onde 

prevê a extinção de tributos (IPI, PIS, Pasep, Cofins, 

ICMS e ISS) e a criação do Imposto sobre Operações com 

Bens e Serviços (IBS, nos moldes de um imposto sobre 

valor agregado, IVA). Com o propósito de simplificação 

da tributação, a proposta de emenda constitucional 

traz uma completa reformulação no sistema tributário 

brasileiro, introduzindo novos impostos, extinguindo 

tributos e mudando a sistemática de arrecadação 

visando a desburocratização da máquina pública.

PEC 45/2019
Reforma tributária

Autor: Deputado Baleia Rossi (SP).

Posicionamento
Desde o início das discussões acerca da alteração do Sistema 

Tributário Nacional, a OCB tem atuado no sentido de garantir 

que as propostas de modificação a Carta Magna não afetem o 

dispositivo que estabelece a obrigação de lei complementar 

regulamentar o adequado tratamento tributário ao ato coo-

perativo, previsto no art. 146, III, “c” da CF/88. No mesmo 

sentido, a OCB busca, dentre seus projetos prioritários, a 

regulamentação do adequado tratamento tributário ao ato 

cooperativo. Dessa forma, tem sido objeto de atenção na 

tramitação da PEC a possibilidade de que a nova sistemática 

a ser estabelecida atinja ou não contemple de modo ade-

quado algumas conquistas já alcançadas pelas sociedades 

cooperativas, como o reconhecimento da não incidência 

de IRPJ e CSLL sobre os atos cooperativos, as exclusões 

de base de cálculo de PIS e Cofins concedidas para alguns 

segmentos por leis ordinárias ou normas internas da própria 

RFB, dentre outros. Diante desse cenário, o deputado Evair 

de Melo (ES) junto com os outros 231 deputados signatá-

rios, a pedido da OCB, apresentou na Comissão Especial a 

emenda 55 à PEC, na qual reforçou-se a necessidade de 

observância do adequado tratamento tributário ao ato co-

operativo na instituição do Imposto sobre Bens e Serviços, 

resguardando assim que as cooperativas não podem estar 

sujeitas a um tratamento antiisonômico na seara tributária 

em relação aos demais modelos societários, sendo penali-

zada com uma tributação mais gravosa.

Situação atual 
Aguarda apresentação de parecer pelo relator, 

deputado Aguinaldo Ribeiro (PB), na Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados. A matéria 

também está em análise pela Comissão Mista para 

Consolidação do texto da Reforma Tributária.

Proposta
Aprovação da emenda 55, apresentada por 

solicitação da OCB, que assegura a observância do 

adequado tratamento tributário às cooperativas.

CÂMARA CONGRESSO

CCJC CESP Plenário CMRT

NOVO!
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PEC 110/2019
Reforma tributária

SENADO CONGRESSO

CCJ Plenário CMRT

Autor: Senador Davi Alcolumbre (AP).

A proposta altera o Sistema Tributário Nacional, onde prevê a 

extinção de nove tributos (IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins, Salário-

Educação, Cide-Combustíveis, ICMS e ISS). Em contrapartida 

propõe a instituição do imposto sobre o valor agregado de 

competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações 

com Bens e Serviços (IBS), e do imposto sobre bens e serviços 

específicos (Imposto Seletivo), de competência federal. A 

proposta tem como propósito a simplificação do Sistema 

Tributário Nacional e o crescimento econômico do país.

Posicionamento
Desde o início das discussões acerca da alteração do Sis-

tema Tributário Nacional, a OCB tem atuado no sentido de 

garantir que as propostas de modificação a Carta Magna 

não afetem o dispositivo que estabelece a obrigação de 

lei complementar regulamentar o adequado tratamento 

tributário ao ato cooperativo, previsto no art. 146, III, “c” 

da CF/88. No mesmo sentido, a OCB tem atuado, dentre 

seus projetos prioritários, na regulamentação do adequa-

do tratamento tributário ao ato cooperativo. Dessa forma, 

tem sido objeto de atenção na tramitação da PEC a pos-

sibilidade de que a nova sistemática a ser estabelecida 

atinja ou não contemple de modo adequado algumas 

conquistas já alcançadas pelas sociedades cooperati-

vas, como o reconhecimento da não incidência de IRPJ 

e CSLL sobre os atos cooperativos, as exclusões de base 

de cálculo de PIS e Cofins concedidas para alguns seg-

mentos por leis ordinárias ou normas internas da própria 

RFB, dentre outros. Diante desse cenário, foi elaborada e 

protocolada a emenda 8, apresentada pelo senador Luis 

Carlos Heinze (RS), no sentido de reforçar a observância 

do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo na 

instituição do Imposto sobre Bens e Serviços. 

Situação atual 
Aguarda deliberação do parecer do relator, senador Roberto 

Rocha (MA), que acatou a emenda 8, apoiada pela OCB. 

A matéria também está em análise pela Comissão Mista 

para Consolidação do texto da Reforma Tributária.

Proposta
Aprovação da emenda 8, apresentada, por solicitação 

da OCB, pelo senador Luis Carlos Heinze (RS), vice-

presidente da Frencoop, assegurando a observância 

do adequado tratamento tributário às cooperativas.

NOVO!
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O projeto altera a Lei 9.429/1995, com o 

objetivo de adequar a incidência tributária 

do Imposto de Renda e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido em aplicações 

financeiras realizadas por cooperativa.

Autor: Deputado Pedro Lupion (PR).
Apensado ao: PL 3.723/2008.

Posicionamento
A proposta tem o objetivo de adequar a incidência tributária de Imposto 

de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 

aplicações financeiras realizadas por cooperativa em relação às demais 

sociedades empresárias, que têm sido tributadas de acordo com a base 

de cálculo de seu resultado financeiro (receita financeira menos despesas 

financeiras). No momento, vem sendo exigido das sociedades cooperati-

vas o pagamento de IR e de CSLL sobre o total das receitas de aplicações 

financeiras, sem reconhecer o abatimento das despesas financeiras. 

Essa exigência fere o conceito de lucro - regra matriz de incidência do 

imposto de renda e da contribuição social, pois não permite o abatimento 

das despesas financeiras. Dessa forma, os tributos em questão acabam 

recaindo sobre a receita e não sobre o lucro. Essa sistemática de apura-

ção fere, também, os princípios da igualdade e capacidade contributiva, 

vez que as demais sociedades empresárias sujeitas ao lucro real podem 

abater normalmente as despesas financeiras à base de cálculo desses 

tributos, tudo em conformidade com as legislações comerciais e fiscais. 

O projeto reconhece, ainda, a natureza de atos cooperativos, das apli-

cações financeiras realizadas por cooperativas de crédito, conforme já 

cristalizado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Situação atual 
O PL foi aprovado pela CAPADR-CD em 

2019. No momento, aguarda apresentação 

de parecer pelo relator, deputado Luiz 

Nishimori (PR), integrante da Diretoria 

da Frencoop, na CDEICS-CD.

Proposta
Sugerimos a aprovação do PL 3.351/2019 

e o arquivamento dos PL 3.723/2008, 

5.770/2009 e 3.728/2018, conforme 

parecer aprovado na CAPADR-CD.

PL 3.351/2019
Tributação de aplicações financeiras

CAPADR CDEICS CFT CCJC

SENADOCÂMARA

NOVO!
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O projeto trata dos requisitos para que as 

sociedades anônimas e as cooperativas atuem no 

mercado de seguros, mantendo a restrição para 

que as cooperativas operem somente com seguros 

agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho. 

Posicionamento
Em nível global, a presença das cooperativas no mercado de seguros 

é consolidada e significativa: são 5,1 mil cooperativas, presentes em 

77 países, 922 milhões de membros atendidos, USD 8,9 trilhões em 

ativos totais, representando 27% do mercado mundial de seguros, 

gerando 1,1 milhão de empregos, de acordo com dados de 2017, da 

ICMIF. Porém, no Brasil, as cooperativas têm restrições para atuação 

com seguros, de acordo com o Decreto 73/1966. Assim, diante do 

comprovado sucesso internacional das cooperativas seguradoras, 

que fornecem concorrência e escolha para os consumidores, con-

tribuindo para a pluralidade e diversidade corporativa, além de cola-

borar para um menor impacto orçamentário do governo em socorro 

à sociedade em casos de crises e desastres naturais, a OCB apoia a 

participação das sociedades cooperativas no mercado de seguros 

no Brasil, desde que haja conformidade com a Lei 5.764/1971 e com 

uma regulação adequada ao modelo cooperativista.

Situação atual 
Em 2018, foi aprovado substitutivo em Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados. No momento, 

aguarda deliberação no Plenário-CD.

Proposta
Aprovação do substitutivo da Comissão Especial 

no Plenário da Câmara dos Deputados.

SENADOCÂMARA

PLP 519/2018
Cooperativas de seguros

Autor: Deputado Lucas Vergilio (GO).
Apensado a este: PLP 520/2018.

CESP Plenário 35
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PLS 487/2013
Novo código comercial

Autor: Senador Renan Calheiros (AL).

Posicionamento
Desde o início das discussões sobre a atualização da legislação comercial, 

a OCB vem defendendo que o cooperativismo não deve ser tratado no âm-

bito dos projetos referentes ao Código Comercial, devendo ser mantidas as 

disposições da legislação específica do cooperativismo (Lei 5.764/1971). 

Em 2013, o Senado Federal instituiu Comissão de Juristas destinada à 

elaboração de anteprojeto de reforma do Código Comercial, tendo a OCB 

participado de consulta pública sobre o texto elaborado. Na oportunida-

de, apresentou-se sugestão no sentido de que as cooperativas não fossem 

inseridas na proposta, o que foi acatado pelo relator e pelo presidente da 

Comissão de Juristas. Com isso, retirou-se do texto original a disciplina das 

cooperativas, trazendo disposição expressa da natureza não empresária de 

tais sociedades e de sua regência exclusiva por legislação especial. Durante 

a tramitação da matéria na Comissão Especial, novas conquistas foram al-

cançadas pelo Sistema OCB, como o esclarecimento acerca da participação 

das cooperativas na cadeia do agronegócio e a supressão dos artigos relati-

vos aos contratos de integração, que já se encontram disciplinados por nor-

ma especial. No entanto, o substitutivo formulado pelo relator na Comissão 

Especial e aprovado pelo colegiado ainda conta com algumas imprecisões 

conceituais relativas à agricultura familiar, além de ter mantido as disposi-

ções relativas ao agronegócio, que, no entendimento da OCB, não deve ser 

tratado pela legislação comercial, principalmente por ter sido o único setor 

econômico regulado pelo Código. Ainda, manteve-se a revogação dos arti-

gos do Código Civil que se dedicam às sociedades cooperativas (arts. 1.093 

a 1.096), o que representa um risco de interpretação futura no sentido de 

que as cooperativas deixem de ser tratadas como tipo societário, com suas 

características e princípios diferenciados. O Sistema OCB monitora no mes-

mo projeto, ainda, a definição sobre o órgão responsável pelo arquivamento 

e/ou registro de atos constitutivos das cooperativas, tendo firme posição de 

que são de competência das Juntas Comerciais. 

Situação atual 
Aguarda apresentação de parecer 

pela relatora, senadora Soraya 

Thronicke (MS), na Comissão 

Temporária do Senado Federal.

Proposta
Aprovação da proposição, com a 

supressão do Livro III – Do Agronegócio 

– e da revogação dos artigos do 

Código Civil pertinentes às sociedades 

cooperativas (arts. 1.093 a 1.096), 

além da manutenção da competência 

das Juntas Comerciais para o registro 

e arquivamento de atos relativos 

às sociedades cooperativas. 

SENADO CÂMARA

CTRCC Plenário

O projeto altera o atual Código Comercial, 

em vigor desde 1850. A proposta é 

sistematizar e atualizar a legislação 

sobre as relações empresariais. Entre 

outros assuntos, trata da denominação 

empresarial, dos títulos eletrônicos 

e do comércio na internet. 
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PEC 196/2019
Reforma sindical

Autor: Deputado Marcelo Ramos (AM).

O projeto altera o sistema sindical brasileiro 

e cria o Conselho Nacional de Organização 

Sindical (CNOS), dando nova redação ao 

artigo 8º da Constituição Federal e altera o Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Posicionamento
A proposta de reforma sindical visa o fim da unicidade sindical, com am-

pliação da liberdade de organização sindical e a representação limitada 

aos associados. O Estado não participará da regulação dos entes sindicais, 

devendo ser criado um conselho para tal finalidade. O Sistema OCB de-

fende a aprovação de uma reforma sindical que assegure às cooperativas 

o efetivo direito de organização como categoria econômica, bem como 

que propicie aos empregados de cooperativas melhores condições de 

negociação do trabalho. O sistema sindical brasileiro necessita de uma 

reforma estruturante, com entidades sindicais que representem efetiva-

mente seus associados. Assim, torna-se de suma importância assegurar 

a liberdade sindical ampla, o direito associativo e a representatividade 

das cooperativas como categoria econômica.

Situação atual 
A proposta foi admitida pela CCJC-CD 

em 2019. No momento, aguarda 

criação de Comissão Especial pela Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados.

Proposta
Sugerimos a aprovação da proposição, com 

as indicações de alterações propostas no 

interesse das cooperativas, na qualidade 

de categoria econômica, uma vez que as 

cooperativas detêm a prerrogativa legal 

de se organizarem em sindicatos.

SENADOCÂMARA

CESPCCJC Plenário

NOVO!
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PL 7.063/2017
Concessões e parcerias 
público-privadas

PLS 472/2012 (identificação no Senado Federal). 
Autor: Senador Antonio Carlos Valadares (SE).

Apensados a este: PL 1.650/2015, PL 2.039/2015, PL 2.365/2015, 
PL 6.780/2016, PL 7.869/2017, PL 2.892/2011 e PL 4.076/2015.

Posicionamento
O Brasil está diante de um grande desafio de atualização, modernização e apri-

moramento da legislação sobre concessões e parcerias público-privadas (PPPs). 

É verdade que as práticas e as legislações (nacionais, estaduais e até mesmo 

municipais) têm avançado muito, em especial nos últimos 20 anos. Porém, um 

novo marco legal das concessões é importante para manutenção das práticas 

regulatórias que vêm dando resultado, aprimoramento de mecanismos que não 

se mostraram eficazes e incorporação legal de inovações, testadas tanto no 

país quanto internacionalmente. Objetiva-se consolidar as leis 8.987/1995 (Lei 

das Concessões) e 11.079/2004 (Lei das Parcerias Público-Privadas) em um 

único diploma legal, facilitando o entendimento e a aplicação da legislação por 

todos os agentes envolvidos. O campo das concessões e das PPPs é extrema-

mente amplo e pode apresentar grandes oportunidades ao cooperativismo. 

Dessa maneira, o Sistema OCB defende que se amplie as possibilidades de par-

ticipação do sistema cooperativo em editais, pregões e licitações que versam 

sobre concessões e PPPs. 

Situação atual 
O projeto foi aprovado pelo Senado 

em 2017 e pela CESP-CD em 2019. 

No momento, aguarda deliberação no 

Plenário da Câmara dos Deputados.

Proposta
Aprovação do parecer da Comissão 

Especial, contemplando o modelo 

cooperativo e suas especificidades. 

SENADO SENADO CÂMARA

CAE CCJ

O projeto visa modernizar a legislação 

sobre concessão de serviços públicos 

e parcerias público-privadas. 

NOVO!

CESP Plenário38
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PLS 338/2018
Contrato de impacto social

Autor: Senador Tasso Jereissati (CE).

Dispõe sobre o Contrato de Impacto Social (CIS), que 

é o acordo de vontades por meio do qual uma entidade 

pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, se 

compromete a atingir determinadas metas de interesse 

social, mediante o pagamento de contraprestação 

do poder público, condicionada à verificação, por 

agente independente, do atingimento dos objetivos. 

Posicionamento
O CIS inspira-se no Social Impact Bond (SIB), utilizado em outros 

países, que tem a finalidade de remunerar parceiros privados 

com base nos impactos sociais positivos obtidos no exercício de 

funções públicas ou de relevância pública, tais como segurança, 

educação e saúde. De acordo com essa forma especial de parce-

ria, o poder público desembolsará uma quantia predeterminada 

apenas se a entidade contratada conseguir, no prazo contratual, 

atingir determinadas metas de impacto social. Se atingidas, o po-

der público realiza o desembolso; em caso de fracasso, o parceiro 

privado arca integralmente com os custos. O sistema cooperativo, 

que se assenta sobre princípios universalmente aceitos, poderá se 

constituir em um estratégico parceiro do poder público nesses 

contratos. É do DNA cooperativo a preocupação com a comuni-

dade e amplamente reconhecida as transformações econômicas 

e sociais que ela vivencia com a presença de cooperativas. As 

experiências cooperativas de impacto social, que melhoraram 

a vida de milhões de brasileiros, poderão ser ampliadas e ainda 

mais consolidadas. 

Situação atual 
Em 2018, foi aprovado substitutivo ao projeto na 

CAE-SF. No momento, aguarda deliberação 

do parecer do relator, senador Antonio 

Anastasia (MG), na CCJ-SF.

Proposta
Aprovação do projeto na forma da emenda 

substitutiva apresentada na CCJ-SF.

SENADO CÂMARA

CCJCAE

NOVO!
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PEC 42/2019
Lei Kandir 

A proposição retira da Constituição 

Federal a previsão da não incidência do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) sobre operações que 

destinam mercadorias (produtos primários 

e semi-elaborados) para o exterior. 

Autor: Senador Antonio Anastasia (MG).

Posicionamento
A OCB reconhece a Lei Kandir, que estabeleceu a desoneração do ICMS 

para as exportações de produtos primários e semi-elaborados, como um 

dos maiores pilares para a competitividade e avanço da produção brasilei-

ra em âmbito internacional. Dentre seus impactos diretos estão: a geração 

de valor em todos os elos da cadeia produtiva, o crescimento exponencial 

da produção, a geração de emprego e renda no campo e na cidade, além 

do superávit da balança comercial brasileira e do IDH do meio rural. Dessa 

forma, sua revogação, conforme proposição da PEC, implicaria em gran-

de perda para o setor produtivo brasileiro. Estima-se como consequência 

o aumento do custo das exportações, perda de mercado internacional, o 

excesso de oferta de produtos no mercado interno, a queda dos preços aos 

produtores e o prejuízo da sustentabilidade destes no campo. Assim sendo, 

a Lei Kandir merece ter suas disposições aprimoradas, todavia, deve res-

guardar os direitos e garantias até então conquistados. Dentre as possíveis 

reformas, a OCB julga relevante a manutenção da não incidência do ICMS 

sobre as operações que destinam mercadorias para o exterior, tanto para o 

setor agropecuário como mineral e a alteração na forma de ressarcimento 

aos fundos de compensação dos estados e nos programas de apoio e estí-

mulo aos empreendimentos exportadores.

Situação atual 
Aguarda deliberação do parecer do 

relator, senador Veneziano Vital do 

Rêgo (PB), que mantém a desoneração 

para o setor agropecuário, na CCJ-SF.

Proposta
Sugerimos o arquivamento da proposição.

SENADO CÂMARA

CCJ Plenário42
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SENADOCÂMARA

CAPADR PlenárioCMADS CFT CCJC

PL 3.729/2004 
Licenciamento ambiental

Autores: Deputados Luciano Zica (SP), 
Walter Pinheiro (BA), Ivan Valente (SP) e outros.

Apensados a este: 23 projetos.

O projeto atualiza as regras gerais 

para o processo de licenciamento 

ambiental a serem observadas 

pelos entes federativos, de modo a 

promover agilidade e menor custo ao 

empreendedor, aumentar a segurança 

jurídica e operacional do processo e 

manter a proteção dos ativos ambientais. 

Posicionamento
A atualização da legislação ambiental é fundamental para conciliar produção 

agropecuária e proteção do meio ambiente. Nessa direção, também é necessá-

rio promover e concluir o debate legislativo acerca do licenciamento ambiental. 

Quanto ao tema, a OCB destaca as seguintes prioridades: i) observar o regime 

inserido na Lei Complementar 140/2011, notadamente quanto aos critérios para 

definição das atividades passíveis de licenciamento ambiental e para a atribuição 

de competência entre os entes federativos; ii) prever procedimentos céleres e 

desburocratizados como regra geral, reservando a utilização de modalidades 

complexas (trifásico, EIA/RIMA, etc.) para atividades que efetivamente tenham 

potencial de causar significativa degradação ambiental; iii) delimitar de modo 

seguro a intervenção de órgãos de controle e fiscalização, circunscrevendo as 

análises apenas aos impactos ambientais associados à atividade; e iv) estabelecer 

clara delimitação quanto à responsabilidade por danos ambientais decorrentes 

da atividade licenciada, de modo a restringi-la ao efetivo titular da licença. Por 

outro lado, vislumbramos com preocupação propostas que visem: i) inserir nes-

se marco legal a disciplina da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), instituto 

jurídico distinto e que deveria ser tratado em diploma próprio; ii) aprofundar a 

centralização do poder de regulamentação na União, notadamente em órgãos 

que se manifestam por instrumentos infralegais; iii) utilizar o conceito de “grau 

de relevância ambiental da área” como um dos critérios para definir quais ativi-

dades precisam de licenciamento; e iv) conferir caráter punitivista à legislação, 

inclusive por meio da restrição a instrumentos voltados à regularização de ati-

vidades que já estejam em operação. No Senado, a OCB também acompanha 

o PLS 168/2018, que trata do mesmo tema.

Situação atual 
O projeto já foi aprovado pela 

CAPADR-CD e CMADS-CD. No 

momento, aguarda deliberação 

no Plenário-CD, onde foi aprovado 

Requerimento de Urgência.

Proposta
Aprovação de um substitutivo 

que contemple as indicações 

do setor cooperativista.
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PL 6.299/2002
Defensivos agrícolas

PLS 526/1999 (identificação no Senado Federal).
Autor: Senador Blairo Maggi (MT).

Apensados a este: 41 projetos, dentre eles o PL 3.200/2015.

A proposição busca aprimorar a Política 

Nacional de Defensivos Fitossanitários e de 

Produtos de Controle Ambiental, de forma 

a garantir maior celeridade, transparência 

e clareza no processo de registro de novos 

produtos no Brasil. Para tanto, determina-se 

que o registro prévio do defensivo seja 

o do princípio ativo, com a competência 

da União para legislar sobre o destino 

final dos resíduos e embalagens. 

Posicionamento
A OCB, na condição de entidade representativa de mais de um milhão de 

produtores rurais cooperados que dedicam suas vidas à produção de ali-

mentos, majoritariamente pequenos e médios produtores rurais, reconhe-

ce a importância do aperfeiçoamento da Política Nacional de Defensivos 

Fitossanitários para a competitividade da produção nacional, inclusive no 

âmbito da agricultura familiar. Decorridos 31 anos da promulgação da atual 

Lei de Agrotóxicos (Lei 7.802/1989), observam-se, ainda, algumas lacunas 

que dificultam sua aplicação, como no caso da excessiva burocracia nas 

avaliações de registros de novos produtos perante os órgãos de saúde, meio 

ambiente e agricultura. A ideia principal é assegurar que as novas regras de 

registro de defensivos sejam efetivadas com responsabilidade e dentro dos 

parâmetros de segurança para a saúde humana e ambiental, afastando a 

discricionariedade, subjetividade e morosidade para a aprovação de novas 

tecnologias de controle de pragas no campo. Com a modernização da lei, 

será possível definir de maneira mais adequada termos como “produto ge-

nérico”, “produto técnico de referência” e “minor crops”, bem como garantir 

maior previsibilidade em relação ao prazo máximo para obter o registro (12 

meses). Também cabe destacar o tratamento diferenciado que se pretende 

dar às chamadas Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente (CSFI), 

exploradas principalmente por empreendimentos familiares. Espera-se que 

a legislação seja um catalisador para a maior disponibilidade de tecnologias 

no campo, capazes de melhorar o manejo das principais pragas agrícolas.

Situação atual 
Em 2018, foi aprovado substitutivo 

na CESP-CD. No momento, 

aguarda deliberação no Plenário 

da Câmara dos Deputados.

Proposta
Aprovação do substitutivo da 

Comissão Especial em Plenário.

SENADO SENADO CÂMARA

CAS CESP Plenário44
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PL 2.182/2011
Classificação de produtos vegetais

O projeto altera a Lei 9.972/2000, 

para tornar obrigatória a 

classificação dos produtos 

vegetais, seus subprodutos e 

resíduos de valor econômico, 

sempre que o produto for objeto de 

comercialização, independente se 

no mercado interno ou no externo. 

Autor: Deputado Homero Pereira (MT).

Posicionamento
O substitutivo aprovado pela CAPADR-CD e CCJC-CD extrapola a obrigatoriedade da 

classificação oficial aos produtos de origem animal e vegetal, quando comercializa-

dos no mercado doméstico ou internacional. Assim, o legislador, estabeleceu a obri-

gação de classificar os produtos vegetais em todo o território nacional, através da Lei 

9.972/2000, para apenas em três situações: i) quando o produto estiver destinado di-

retamente à alimentação humana; ii) nas compras e venda do poder público; e iii) nas 

importações. Para a OCB, tornar obrigatória a classificação oficial pelo setor privado é 

uma ingerência governamental nos negócios desse setor, e provocará um aumento de 

custo diretamente ao produtor rural. Mais especificamente no caso das cooperativas, 

a interferência do poder público seria ainda mais inadequada, uma vez que, conforme 

prevê a Lei Geral das Cooperativas (Lei 5.764/1971), os produtores associados pos-

suem plena autonomia para participar das decisões do empreendimento, inclusive nas 

relativas aos procedimentos adotados na atividade de classificação, armazenagem e 

comercialização de grãos. Importante ressaltar que a Nota Técnica 031/2013 da Coorde-

nação-Geral de Qualidade Vegetal, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), órgão responsável pela elaboração 

dos normativos e dos regulamentos técnicos de classificação de produtos de origem 

vegetal é terminantemente contrária à redação do PL, uma vez que a obrigatoriedade 

de classificar os produtos vegetais destinados à exportação, na forma pretendida, con-

traria os princípios de livre comércio, pois cada país é soberano para decidir a qualidade 

do produto vegetal que importa. Além dos motivos expostos, a aprovação da proposta 

implicaria em elevados prejuízos aos fluxos operacionais de classificação nos picos de 

safra, gerando despesas desnecessárias com pessoal e tempo de descarga visando a 

realização do protocolo oficial de classificação.

Situação atual 
O projeto foi aprovado pela 

CAPADR-CD em 2011 e 

pela CCJC-CD em 2014. No 

momento, aguarda deliberação 

de recurso pela Mesa Diretora 

da Câmara para apreciação 

da proposição em Plenário.

Proposta
Sugerimos o arquivamento 

da proposição.

CÂMARA SENADO

CAPADR CCJC Mesa 45
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PDL 709/2019
Sustação da Cosit/RFB 11

Autor: Deputado Sergio Souza (PR).

Susta a aplicação da Solução de 

Consulta COSIT/RFB n° 11, de 13 de 

janeiro de 2017, que dispõe sobre a 

inaplicabilidade do contrato de parceria 

ou integração rural para regular as 

relações entre cooperativa e cooperados 

para fins de incidência de contribuição 

previdenciária sobre a receita bruta.

Posicionamento
De acordo com a Lei 13.288/2016, o modelo de integração vertical prevê a 

seguinte sistemática: os “integradores” fornecem bens, insumos e serviços 

ao “produtor integrado”, que se encarregará da produção de matéria-prima, 

bens intermediários ou bens de consumo final utilizados no processo indus-

trial ou comercial do integrador. Ao final, uma parte da produção cabe ao 

integrador, correspondendo a reposição daquilo que disponibilizou, sendo 

o restante da produção de propriedade do produtor integrado. Nesse con-

texto, apenas o valor da comercialização da sua parcela na produção deverá 

ser utilizado para cálculo da contribuição previdenciária devida por ele. A 

integradora, por sua vez, também recolhe a sua parcela da contribuição pre-

videnciária. O modelo já era conhecido e aplicado pelas cooperativas agro-

pecuárias e seus cooperados para a consecução de suas atividades, mesmo 

antes da publicação da lei. Ocorre que, a RFB, na Solução de Consulta COSIT 

11/2017, não reconheceu a relação de integração vertical entre cooperativa 

e cooperados, concluindo que toda a produção rural entregue à cooperativa 

integra a produção para efeito da incidência da contribuição previdenciária. 

A interpretação dada pela RFB aos atos praticados pelas cooperativas des-

considera a previsão do dispositivo da lei que assegura a aplicação do mo-

delo ao sistema cooperativista, o que resulta em uma afronta às disposições 

constitucionais que determinam o apoio e estímulo ao cooperativismo e as-

seguram o tratamento tributário adequado ao ato cooperativo praticado por 

essas sociedades. Constata-se que a aplicação dessa interpretação culminará 

em uma excessiva oneração no custo de produção no regime de integração 

praticados pelas sociedades cooperativas, além de não representar a correta 

incidência do tributo, cuja base de cálculo é a parcela repassada ao produtor 

rural decorrente da comercialização.

Situação atual 
Aguarda apresentação de parecer 

pelo relator, deputado Evair 

Vieira de Melo (ES), presidente 

da Frencoop, na CFT-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.

CÂMARA SENADO

CFT CCJC Plenário

NOVO!
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PLS 32/2017
Lei de proteção de cultivares

O projeto altera a Lei 

9.456/1997, que institui a 

Lei de Proteção de Cultivares 

para estender sua proteção 

à comercialização do 

produto final do processo 

de produção agrícola. 

Autora: Senadora Rose de Freitas (ES).

Situação atual 
Aguarda apresentação 

de parecer pelo relator, 

senador Wellington 

Fagundes (MT), na CRA-SF.

SENADO CÂMARA

CRA

Posicionamento
Na visão da OCB, a modificação da Lei de Cultivares, ainda necessita de maior amadurecimen-

to. Apesar das tentativas de construção de um consenso sobre o tema nos últimos anos, com a 

presença de entidades de representação de obtentores e multiplicadores de sementes e mudas, 

produtores rurais, cooperativas e indústrias agropecuárias, o texto do projeto ainda não é capaz 

de suprir os principais pontos de divergência. Uma das maiores preocupações indicadas pela 

OCB está relacionada à possibilidade de extensão do direito de propriedade das cultivares até o 

produto final da colheita. A atual proposta remete necessariamente à possibilidade de cobran-

ça e fiscalização dos direitos pecuniários das cultivares “na moega”, o que leva cooperativas e 

aqueles que trabalham com a guarda, manutenção e comercialização do produto a quatro gra-

ves problemas: 1) oneração/operacionalização: a necessidade de fiscalização, de recolhimento 

e de cobrança dos direitos pecuniários de cultivares na moega gera custos de adequação a toda 

a cadeia produtiva, como visto em experiências recentes em relação à lei de patentes (biotec-

nologia/eventos transgênicos). Nesse caso, devido a restrições legais, o setor se viu obrigado a 

criar e operacionalizar todo esse sistema, que ao final acabou onerando o próprio produtor. 2) 

Insegurança jurídica/responsabilização: a proposta abre a possibilidade de que todos os atores 

que participam do processo de beneficiamento, processamento, armazenagem, industrialização 

ou comercialização de cultivar protegida, estejam sujeitos a eventuais sanções administrativas 

e judiciais, mesmo sem comprovação de causalidade entre seus serviços prestados com os cui-

dados relacionados à proteção de sementes e mudas. 3) Quebra de confiança: abrir a possibili-

dade de cobrança e fiscalização de cultivares na moega deve gerar situações de desconfiança 

e de conflito entre cooperativa e seu cooperado ou entre integradora e seu integrado, relações 

que, normalmente, perduram anos para serem desenvolvidas e consolidadas. 4) Dificuldade de 

logística para o escoamento da produção: a cobrança e fiscalização na moega gera, ainda, perda 

de tempo e aumento de custos de logística para a agroindústria. Em períodos de safra, esse fator 

pode causar entraves e morosidade no escoamento da produção e até colocar em risco o controle 

das cultivares, dada a mistura na moega de produtos de várias origens. É importante destacar a 

posição contrária das entidades de representação dos produtores rurais (CNA), das cerealistas 

(Acebra), das processadoras de soja (Abiove) e exportadoras (Anec).

Proposta
Sugerimos o arquivamento 

da proposição.
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PLS 404/2018
Prazo de proteção de cultivares

Autor: Senador Givago Tenório (AL).

Posicionamento
A OCB entende e concorda que o aumento do prazo de proteção atual-

mente vigente de 15 para 25 anos é salutar e benéfico para o setor, pois 

fomentará o estudo de novas tecnologias, sobretudo variedades, com 

o consequente aumento da competitividade do setor sucroenergético. 

Entretanto, considera que o acréscimo ao prazo de proteção deverá se 

dar para as variedades cujo certificado provisório de proteção se der na 

vigência da nova legislação e não da forma constante do parágrafo único 

do projeto em questão, que indica que a extensão da proteção se dará 

a partir da data da publicação da lei, independentemente da data em 

que foi depositado o pedido de proteção. Tal condição, além de gerar 

prejuízos aos produtores de cana-de-açúcar, gerará elevada insegurança 

jurídica, posto que viola o art. 5º, caput e incisos II e XXXVI, da Consti-

tuição Federal, que trata de questões atinentes a direitos adquiridos e 

irretroatividade da lei. De efeito, a própria justificativa ao projeto de lei 

ao dispor que: “a proteção intelectual sobre o produto do trabalho que 

resulta na obtenção de novas cultivares é condição indispensável para o 

contínuo aperfeiçoamento da qualidade e da produtividade no campo”, 

vem em sentido oposto aos termos do projeto, pois entende que o novo 

conceito deverá ser aplicado para as novas cultivares e não para aquelas 

cujos registros já se efetivaram. Assim, a aprovação do projeto em seu 

texto original, resultará em um desequilíbrio nas relações comerciais 

atualmente existentes, em favor de um determinado grupo de interesse.

Situação atual 
Aguarda apresentação de parecer pelo 

relator, senador Luis Carlos Heinze (RS), 

vice-presidente da Frencoop, na CRA-SF.

Proposta
Aprovação de um substitutivo que contemple 

as indicações do setor cooperativista.

Modifica a Lei de Proteção de Cultivares 

(9.456/1997), para aumentar o prazo de 

proteção de cultivares para vinte anos; e no 

caso de videiras, árvores frutíferas, árvores 

florestais, árvores ornamentais, inclusive, em 

cada caso, o seu porta-enxerto, e cana-de-

açúcar, para o prazo de vinte e cinco anos.

CRA
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PL 10.273/2018
TCFA

Autor: Deputado Jerônimo Goergen (RS).
Apensados a este: PL 4.823/2019 e PL 6.096/2019.

Altera a Lei 6.938/1981, que 

“Dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação 

e aplicação, e dá outras 

providências”, para adequar a 

incidência da Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental (TCFA). 

Posicionamento
No ano de 2000, através da Lei 10.165, foi instituída a Taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental (TCFA). Trata-se de tributo recolhido trimestralmente em decorrência do 

exercício do regular poder de polícia conferido ao IBAMA. Desde o momento em que 

a taxa foi instituída, sobrevieram significativas alterações na legislação ambiental 

e tributária nacional, com impacto em diversos modelos de negócios de empresas 

e cooperativas que exercem atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras 

de recursos naturais. Em linhas gerais, o custo das empresas e cooperativas cres-

ce proporcionalmente ao porte, ao grau poluidor e ao número de estabelecimen-

tos. Como exemplo, uma revenda de defensivos ou uma cooperativa que exerça a 

atividade “depósitos de produtos químicos” e tenha mais de 20 filiais é obrigada 

a recolher anualmente valores acima de R$ 400 mil, situação incompatível com a 

margem da atividade. Como agravante, os enquadramentos de risco da TCFA para 

as empresas e cooperativas são semelhantes aos níveis de risco de grandes indús-

trias que manipulam e fabricam ingredientes de alto impacto ao ambiente. Soma-se 

ainda a incoerência dos valores de classificação quanto ao porte (pequeno, médio 

ou alto) que não apresentam nenhuma relação aos parâmetros dispostos pelos fun-

dos constitucionais ou mesmo ao BNDES. Assim, ao longo dos anos e após a subs-

tancial atualização (majoração) dos valores devidos a título de TCFA, decorrente 

da previsão inserida no art. 3º, II da Lei 13.196/2015, os impactos da cobrança da 

TCFA atingiram grandes proporções. Para dar maior racionalidade, evitar distorções 

e reduzir os custos associados ao cumprimento de medidas inseridas na legislação 

ambiental, as instituições do segmento de insumos e armazenagem de grãos atua-

ram na elaboração do PL 10.273/2018, em tramitação na Câmara dos Deputados.

Situação atual 
Aguarda apresentação de parecer 

pelo relator, deputado Nilto 

Tatto (SP), na CMADS-CD.

Proposta
Sugerimos o arquivamento 

da proposição.
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PL 10.499/2018
Crédito rural

Autor: Deputado Covatti Filho (RS).
Apensados a este: PL 368/2019, PL 1.068/2019, PL 

1.505/2019, PL 5.696/2019 e PL 5.824/2019.

Posicionamento
Na visão da OCB, o projeto apresenta pontos positivos como a simplificação dos ins-

trumentos para a formalização do crédito rural. Entretanto, estabelece que a cédula 

de crédito rural poderá ser emitida apenas em favor de instituição financeira, uma 

vez que exclui o Decreto-Lei 167/1967 que permitia a sua utilização por cooperativas 

agropecuárias. Assim, caso o projeto seja aprovado e a lei sancionada, a cooperativa 

não mais poderá emitir as cédulas de crédito rural, situação imprescindível ao modelo 

cooperativista. Nesse caso, restaria apenas a Nota Promissória para formalizar as ope-

rações com os cooperados, porém por esse título de crédito não é possível constituir 

garantias reais (hipoteca e penhor). Se as garantias reais vierem a ser constituídas por 

escritura pública, os produtores rurais recolherão valores muito mais altos para regis-

tro de tais garantias. Assim, o projeto reforça o viés direcionado a contratos bancários, 

com reserva exclusiva às instituições financeiras para operar o crédito rural deixando 

uma grande lacuna às cooperativas agropecuárias. Reforçamos que atualmente existe 

um arcabouço jurídico que legitima as cooperativas agropecuárias a operarem com 

cédulas rurais para fazer frente as suas atividades de fornecimento de insumos agrope-

cuários aos seus cooperados. A restrição imposta pelo projeto implicaria diretamente 

na ampliação do custo de captação dos recursos necessários ao desenvolvimento de 

suas atividades e de seus cooperados.

Situação atual 
Aguarda apresentação 

de parecer pelo relator, 

deputado Evair Vieira de 

Melo (ES), presidente da 

Frencoop, na CAPADR-CD.

Proposta
Aprovação de um substitutivo 

que contemple as indicações 

do setor cooperativista.

O projeto dispõe sobre o crédito 

rural, Cédula de Crédito Rural 

e Nota Promissória Rural.

CÂMARA SENADO
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PL 1.860/2019
Escrituração de operações 
de cooperativas no e-Social

Autora: Deputada Aline Sleutjes (PR).

Atualiza a regra de 

escrituração das informações 

previdenciárias no programa 

do e-Social, incluídas as 

operações de devolução 

de fixação inerentes ao 

setor cooperativista. 

Posicionamento
Uma vez que a entrega da produção do associado à cooperativa não configura ato de 

comércio, conforme o §1º do art. 79 da Lei 5.764/1971, o reconhecimento da contri-

buição previdenciária devida (Funrural) apenas dar-se-á em momento posterior quando 

da fixação do preço do produto para venda pela cooperativa. Assim sendo, a remessa 

da produção do cooperado à cooperativa trata-se de uma transferência da produção 

com a outorga de plenos poderes para sua livre disposição. Dessa forma, os ajustes 

relativos a operação de devolução de fixação, inerentes às sociedades cooperativas 

eram declarados e registrados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 

Previdência Social (GFIP), não impactando o valor recolhido. Entretanto, com a obri-

gatoriedade da utilização do e-Social pelas sociedades cooperativas a partir de julho 

de 2018, esse ajuste direto restou prejudicado. Por esse motivo é preciso encontrar 

uma solução mais adequada que atenda as especificidades das cooperativas, visto ser 

inviável a operacionalização de reiteradas retificações diante da recorrência da prática 

de devoluções. Assim, faz-se necessária a adequação da disposição legal que institui 

e regulamenta essa obrigação acessória e a contribuição previdenciária, no intuito de 

refletir a correta informação quanto aos procedimentos adotados por essas socieda-

des, diante a singularidade das suas transações. 

Situação atual 
Em 2019, foi aprovado 

substitutivo na CSSF-

CD. Aguarda designação 

de relator na CFT-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.
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PL 7.507/2017
Doação de alimentos 

Autor: Deputado Marcus Vicente (ES).
Apensado aos: PL 6.006/2013 e PL 5.958/2013 (PLS 102/2012).

A proposição institui normas para a 

doação de alimentos por supermercados, 

restaurantes, feiras, sacolões e similares. 

Posicionamento
O incentivo legal à doação irá fortalecer a organização da destinação de alimen-

tos, já praticada por diversas cooperativas de consumo, além do desenvolvimento 

de ações sociais voltadas para a comunidade, minimizando assim o desperdício. 

Nesse sentido, a relevância do projeto é inegável, especialmente considerando 

que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricul-

tura (FAO), o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos em 

todo mundo. Aproximadamente 28% de tudo que é produzido em nosso país é 

jogado no lixo, ao passo que cerca de 14 milhões de brasileiros ainda vivem em 

condições de extrema pobreza. Para incentivar que cada vez mais estabeleci-

mentos organizem iniciativas de doação, o projeto de lei prevê o desenvolvimento 

de capacitações referentes ao descarte consciente, além da dedução em 5% da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), caso a doação seja realizada 

com antecedência mínima de cinco dias do vencimento do prazo de validade. 

Dada a importância do projeto de lei e a possibilidade de participação pelas 

cooperativas de consumo, entendemos como relevante apoiar essa iniciativa.

Situação atual 
Foi aprovado substitutivo ao 

projeto principal na CMADS-CD em 

2017 e na CSSF-CD em 2018. No 

momento, aguarda apresentação 

de parecer pelo relator, deputado 

Enio Verri (PR), na CFT-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.
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PLP 27/2020
Modernização da Lei Complementar 130/2009

Autor: Deputado Arnaldo Jardim (SP).

NOVO!

Posicionamento
A Lei Complementar 130/2009 foi, sem dúvidas, um marco para o Sistema 

Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). Disciplinou de maneira clara e par-

ticular, conforme o art. 192 da CF/88, esse importante segmento do Sistema 

Financeiro Nacional. Distribuídas por todo país, as cooperativas de crédito, 

instituições financeiras sem fins lucrativos, reguladas e fiscalizadas pelo 

Banco Central do Brasil, auxiliam na inclusão financeira, na manutenção e 

melhor equilíbrio dos índices demográficos, colaborando para o surgimento 

de prósperas e novas realidades socioeconômicas no interior do país, ge-

rando riqueza e melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Fato é que, 

passados mais 10 anos da edição da LC 130, faz-se necessária a realização 

de alguns ajustes na norma. A velocidade com que o mundo se transforma, 

com o surgimento de novas tecnologias e formas de interação levam com 

que, em especial, o mercado financeiro esteja num movimento contínuo 

de evolução. Nessa esteira, o projeto propõe a modernização na forma de 

participação do cooperado em sua cooperativa de crédito, aprimora regras 

de governança, atualiza o conceito de área de atuação das cooperativas, 

possibilita a oferta de novos produtos e serviços e institui regras mais claras 

de organização sistêmica.

Situação atual
Aguarda despacho pela Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados.

Proposta
Aprovação do projeto na forma 

em que foi apresentado.

Altera a Lei Complementar 130/2009 

que dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Crédito Cooperativo.

Mesa

CÂMARA SENADO
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PL 3.067/2011
Crédito rural e FAT

PLS 40/2011 (identificação no Senado Federal).
Autora: Senadora Ana Amélia (RS).

Apensados a este: PL 7.142/2002, PL 7.145/2002, PL 7.161/2002, PL 
941/2003, PL 4.882/2005, PL 7.518/2006 e PL 7.645/2006.

A proposição, redigida em parceria 

com a OCB, possibilita o acesso direto 

aos recursos provenientes do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT) pelos 

bancos cooperativos, confederações e 

centrais de cooperativas de crédito. 

Posicionamento
Com a maior rede de atendimento do país, que representa mais de 6 mil 

pontos de atendimento, presença em todos os estados e uma crescente 

parcela de participação no Sistema Financeiro Nacional, as cooperativas 

de crédito hoje são os agentes do mercado financeiro com a melhor re-

lação de distribuição de volume na carteira de crédito rural. Além disso, 

possuem um forte apelo para a inclusão financeira e microfinanças, uma 

vez que mais de 70% de seus empréstimos são com valores abaixo de R$ 

5 mil. Assim, o acesso ao FAT por parte do cooperativismo de crédito é 

uma alternativa segura e eficiente para promover o acesso ao crédito de 

forma efetiva, gerando desenvolvimento para o país através do aumento 

de emprego, renda e produção de alimentos. 

Situação atual
O projeto já foi aprovado pelo 

Senado Federal, pela CAPADR-CD, 

pela CTASP-CD e pela CFT-CD. No 

momento, aguarda deliberação do 

parecer do relator, deputado Fabio 

Schiochet (SC), na CCJC-CD.

Proposta
Aprovação do texto do Senado 

Federal na Câmara dos Deputados.

CAS CAE CAPADR CTASP CFT CCJC

SENADO CÂMARA
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PL 2.760/2011
Jornada de trabalho

Autor: Deputado Edson Pimenta (BA).
Apensado aos: PL 7.190/2010, PL 1.417/2007 e PL 14/1999.

Posicionamento
A OCB entende que as cooperativas de crédito se distinguem em sua essência e 

propósitos das agências bancárias do ponto de vista operacional, uma vez que, 

diferente daquelas, não visam ao lucro e têm como objetivo atender seus associa-

dos. Com a equiparação, o custo de manutenção de uma estrutura cooperativa 

sofreria impactos que inviabilizariam totalmente o desenvolvimento do segmento. 

Também não se pode deixar de lado o caráter institucional das cooperativas, com 

incentivos para os seus empregados na formação social, educacional e técnica, 

já que a Lei 5.764/1971 permite aos mesmos o acesso aos recursos do Fundo 

de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates). Soma-se a isso o entendi-

mento jurídico emanado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) na Orientação 

Jurisprudencial 379 da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-

1), que distingue com clareza e não deixa dúvidas quanto à questão. Portanto, tal 

proposição não é apoiada, visto que desconsidera a realidade do ambiente co-

operativo de crédito e a jurisprudência do TST, não coadunando com o preceito 

constitucional de apoio e estímulo ao cooperativismo. 

Situação atual
Aguarda designação de relator 

na CSSF-CD.

Proposta
Sugerimos o arquivamento 

da proposição.

O projeto equipara o trabalhador de 

cooperativa de crédito ao bancário, 

estabelecendo aos primeiros a 

mesma jornada dos trabalhadores 

de agências bancárias. 

CÂMARA SENADO
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PL 6.214/2009
Responsabilidade objetiva

Autor: Deputado Marçal Filho (MS).
Apensados a este: PL 2.574/2011, PL 4.076/2012, 

PL 8.199/2014 e PL 3.270/2015.

O projeto responsabiliza objetivamente 

as instituições financeiras, 

independentemente da comprovação 

de dolo ou culpa, por dano material 

ou moral ocorrido em dependências 

a serviço das mesmas, tais como 

agências, postos e caixas eletrônicos.

Posicionamento
A OCB não apoia o projeto, pois ele contraria a sistemática de responsabilidade 

adotada pelo Código Civil brasileiro que definiu como regra geral da responsabi-

lidade civil a teoria subjetiva, cujo fundamento para indenização do dano está na 

prova da culpa do agente. A proposta também afronta a garantia constitucional 

ao contraditório e à ampla defesa, prevista no art. 5º, inciso LV da Constituição 

Federal. Cumpre destacar, ainda, que as cooperativas não estão abrangidas no 

âmbito do Código de Defesa do Consumidor, pois não há qualquer relação entre 

fornecedor e consumidor. A cooperativa é sociedade formada pela união de pes-

soas que se reúnem para prestar serviços, sem qualquer finalidade lucrativa, ao 

seu próprio quadro social. Logo, na condição de associado, a pessoa física pas-

sa a ter direitos, deveres e obrigações, cabendo a ela zelar pelos interesses da 

sociedade e responder pelos prejuízos suportados, no limite de sua quota-parte 

(art. 29 da Lei 5.764/1971). Assim, a relação estabelecida entre a cooperativa e 

o seu associado não implica em negócio realizado com o destinatário final, como 

requer a relação de consumo (art. 2º da Lei 8.078/1990), mas entre pessoas jurí-

dicas e físicas, que seriam as responsáveis pela destinação dos valores auferidos, 

para o fim de proporcionar ao empreendimento do cooperado a possibilidade de 

aquisição de bens e serviços. Nesse contexto, não faz sentido entender que a 

cooperativa tenha responsabilidade objetiva em danos causados aos associados, 

os quais são os próprios donos do empreendimento.

Situação atual
O projeto foi rejeitado pela CDC-

CD. Não foi apreciado pela CFT-CD, 

por decurso de prazo. No momento, 

aguarda apresentação de parecer 

pelo relator, deputado Eduardo 

Bismarck (CE), na CCJC-CD. 

Proposta
Sugerimos o arquivamento 

da proposição.

CÂMARA
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PL 4.732/2016
Descontos tarifários

Autor: Deputado Alceu Moreira (RS).
Apensado a este: PL 7.493/2017.

Posicionamento
Nos últimos anos, o intenso trabalho da OCB e da Infracoop 

no Poder Executivo resultou em mecanismos que conferi-

ram equilíbrio econômico-financeiro para as cooperativas 

permissionárias de distribuição. Contudo, a conquista no 

Poder Executivo não atingiu todo o cooperativismo de 

eletrificação rural e com isso as cooperativas autorizadas 

de distribuição de energia continuam com fragilidades re-

gulatórias. Tal fato, aliado ao desafio do Governo Federal 

em reduzir o impacto econômico dos subsídios na conta 

de energia, torna preemente atualizar a proposição visan-

do conferir maior liberdade no fornecimento de energia 

elétrica pelas cooperativas autorizadas. Gradativamente 

elas e seus consumidores são impactados com o corte dos 

descontos tarifários presentes no Decreto 9.642/2018. 

Portanto, uma alternativa a ser incorporada para mitigar 

os impactos da extinção dos descontos, sem implicar em 

aumento de subsídios, é assegurar que as referidas co-

operativas possam melhorar seus mercados através do 

fornecimento de energia para todos os tipos de unidades 

consumidoras. Tal mecanismo possibilitará que a coopera-

tiva melhore seu mercado, equalizando assim os custos de 

operação e manutenção de seus sistemas de distribuicão, 

resultando em modicidade tarifária ao consumidor final. 

Situação atual
Em 2018, foi aprovado substitutivo na CAPADR-CD. 

No momento, aguarda apresentação de parecer pelo 

relator, deputado Silas Câmara (AM), na CME-CD.

Proposta
Aprovação da proposição com a inclusão das 

seguintes alterações ao art. 3º da Lei 9.427/1996:

“Art. 3º............................................................

XXII – assegurar que as cooperativas autorizadas de 

distribuição de energia eletrica passem a fornecer 

energia a todas as classes de consumidores;

.......................................................................

§ 8º O desconto na tarifa de energia será de 

50% (cinquenta por cento) para as cooperativas 

autorizadas, tanto para o fornecimento em 

alta quanto em baixa tensão.” (NR)

A proposta prorroga descontos às cooperativas na 

compra de energia elétrica e busca evitar o fim abrupto 

dos benefícios concedidos hoje pelo Poder Executivo. 

CÂMARA SENADO

CAPADR CFT CCJCCME64

ACOMPANHE! | AGENDAINSTITUCIONAL.COOP.BR



PL 8.824/2017
Telecomunicações

Autor: Deputado Evair Vieira de Melo (ES).

A proposição assegura que as 

sociedades cooperativas possam 

ofertar serviços de telefonia móvel 

e banda larga fixa ou móvel.

Posicionamento
O cooperativismo atualmente leva serviços de infraestrutura com qualidade e preço justo 

a mais de 4 milhões de brasileiros. Nesse contexto, o pleito consiste em possibilitar que 

as cooperativas de infraestrutura atuem, com plenitude, como prestadores de serviços 

de Telecom no meio rural brasileiro. O projeto de lei pacifica o entendimento quanto à 

possibilidade das sociedades cooperativas prestarem os serviços de telefonia móvel e 

banda larga fixa ou móvel no país. Ação necessária, tendo em vista que a atual redação 

legal não é clara sobre o tema, o que tem causado transtornos e dificultado que as coo-

perativas obtenham concessão para oferecer tais serviços. O cooperativismo já possui 

a expertise necessária e leva, mesmo que parcialmente, internet de qualidade a apro-

ximadamente 35 mil pessoas no interior do país, configurando-o como uma ferramenta 

que pode auxiliar na inclusão digital do campo brasileiro. Segundo dados do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea – junho/2017), 11,6 milhões de domicílios no 

país têm condições de arcar com o custo pelo acesso à banda larga fixa ou móvel (3G 

ou 4G), porém não contam com o serviço disponível em suas localidades. Dessa forma, 

reconhecer o cooperativismo como uma alternativa viável colabora na universalização 

do acesso de Telecom em todo o território brasileiro.

Situação atual
Em 2019, foi aprovado pela 

CTASP-CD e pela CCTCI-CD. No 

momento, aguarda designação 

de relator na CCJC-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.
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PL 172/2020
Conectividade no campo

PLS 103/2007 (identificação no Senado Federal) e
PL 1.481/2007 (identificação na Câmara dos Deputados).

Autor: Senador Aloizio Mercadante (SP).

NOVO!

Posicionamento
Após articulação da OCB com o apoio da Frencoop, foi incluída no projeto 

menção expressa a “cooperativas” como executoras dos recursos do Fust em 

iniciativas de universalização da banda larga, principalmente na área rural do 

país e em projetos que visem a redução de desigualdades regionais. A conec-

tividade é a chave para a mudança de patamar do campo brasileiro, com a 

maior eficiência de processos produtivos, desde a simples emissão de uma 

nota fiscal eletrônica, consulta de extrato e transferências bancárias, até ado-

ção de agricultura de precisão, procedimentos remotos e autômatos, e acesso 

ao e-commerce, com pesquisa de preços, compra e venda de produtos, tudo 

isso com maior eficiência e agilidade. Nesse contexto, os recursos do Fust são 

fundamentais para estruturar a conectividade no campo, o que diminuirá a 

distância do urbano ao rural, facilitará a sucessão familiar nas unidades pro-

dutivas, com melhores condições para que os filhos permaneçam no campo 

e assim continuem e aprimorem a atividade dos seus pais. 

Situação atual
O projeto foi aprovado pelo Senado 

em 2007 e pelo Plenário da Câmara 

dos Deputados em 2019. No 

momento, aguarda apresentação 

de parecer pela relatora, senadora 

Daniella Ribeiro (PB), na CAE-SF.

Proposta
Aprovação da proposição.

O projeto permite que os recursos do 

Fundo de Universalização dos Serviços 

de Telecomunicações (Fust) sejam 

utilizados para investimentos em 

programas de telecomunicações. 
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PL 20/2020
Fomento às cooperativas habitacionais

Autor: Deputado Giovani Cherini (RS).

NOVO!

O projeto trata da organização e 

funcionamento das cooperativas 

habitacionais e institui dever de criação 

de programa de apoio e fomento 

às cooperativas habitacionais nos 

projetos de lei de Plano Plurianual.

Posicionamento
O cooperativismo habitacional surgiu, no Brasil, em 1964, com a Lei 

4.380/1964, e tinha como objetivo minimizar o gargalo habitacional no 

país. O modelo se mostrou extremamente eficiente com a autogestão 

dos recursos, permanecendo forte até o final do Banco Nacional de 

Habitação, em 1983. Na década de 90, o cooperativismo se reinven-

tou e voltou a mostrar força com o autofinanciamento. Durante todos 

esses anos, as cooperativas habitacionais sempre foram reconhecidas 

pela eficiência na utilização de recursos disponibilizados em políticas 

públicas de urbanização, especialmente em faixas mais baixas de 

renda. Nesse sentido, a aprovação da presente proposta ampliará as 

condições para que o cooperativismo possa, em maior grau, beneficiar 

o público foco de políticas de habitação, oportunizando uma moradia 

mais digna com o uso eficiente dos recursos públicos. 

Situação atual
Aguarda designação de 

relator na CDU-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.

CÂMARA SENADO

CFT CCJC PlenárioCDU
67

AGENDA INSTITUCIONAL DO COOPERATIVISMO | 2020









PL 7.419/2006
Operadoras de planos de saúde

PLS 174/2000 (identificação no Senado Federal).
Autor: Senador Luiz Pontes (CE).

Apensados a este: 205 projetos.

O projeto reúne diversas matérias que 

alteram a Lei 9.656/1998, que trata sobre a 

regulamentação das operadoras de planos 

de saúde, nos campos de alteração de 

cobertura e procedimentos e contratos. 

Posicionamento
Também denominados de “nova regulamentação dos planos e seguros de 

saúde”, os projetos, em sua maioria, estabelecem ampliação de cobertura 

dos planos privados de saúde, muitas vezes sem aplicabilidade real ou com 

temas já previstos na própria Lei 9.656/1998 ou em resoluções da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Da mesma forma, no campo dos 

ajustes em procedimentos e contratos constam propostas incoerentes e 

inviáveis, que oneram de sobremaneira as operadoras, como a ampliação 

de cobertura sem o adequado estudo de impacto financeiro. Além disso, 

alguns projetos propõem o controle de reajustes de planos coletivos pela 

ANS e critérios discutíveis para a edição do rol de procedimentos e serviços 

médicos pela agência. Vale ressaltar que a OCB considera fundamental a 

revisão da regulamentação para o setor suplementar, desde que conceda 

tratamento correto às entidades e, especificamente, às cooperativas mé-

dicas e odontológicas que atuam nesse segmento da saúde. 

Situação atual
Aguarda criação de Comissão Especial pela 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Proposta
Aprovação de um texto que contemple 

as especificidades das cooperativas que 

atuam no setor da saúde suplementar 

e que auxilie na sustentabilidade e 

na qualidade assistencial do setor. 
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PL 380/2015
Regulamentação do 
mercado de OPME

Autor: Deputado Fábio Mitidieri (SE).
Apensados a este: PL 657/2015 e PL 2.454/2015.

NOVO!

Posicionamento
As Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) são insumos usa-

dos massivamente no cotidiano de hospitais em todo o mundo. Fruto 

do constante desenvolvimento tecnológico da medicina, o conjunto 

desses dispositivos engloba parafusos de interferência, placas me-

tálicas, stents, marca-passos, bengalas, muletas, próteses dentárias 

e muitos outros produtos específicos, como fios-guia e brocas. O ob-

jetivo do PL é construir na Câmara de Regulação do Mercado de Me-

dicamentos (CMED) um ambiente de regulação de preços que possa 

superar os problemas decorrentes das falhas de mercado e assegurar 

o equilíbrio relativo dos preços de órteses, próteses e demais produtos 

para a saúde. Ele tem o intuito de disciplinar o poder de mercado dos 

fabricantes/comerciantes e ampliar o acesso da população à OPME, 

contribuindo para a prática de uma medicina mais acessível, justa e 

assertiva. A elaboração do projeto contou com a participação ativa do 

sistema cooperativista, que colaborou com fartas informações, docu-

mentação e presença constante nas reuniões da CPI que investigou a 

Máfia das Órteses e Próteses no Brasil.

Situação atual
Em 2017, foi aprovado substitutivo na CDC-CD. 

Aguarda apresentação de parecer pelo relator, 

deputado Pedro Westphalen (RS), na CSSF-CD.

Proposta
Aprovação do substitutivo da CDC-CD.

O projeto trata sobre a regulamentação econômica 

do setor de órteses, próteses e de produtos para 

saúde, além de incluir na competência da Câmara 

de Regulação do Mercado de Medicamentos – 

CMED a fixação e ajustes de preços do setor. Os 

projetos a ele apensados também buscam dar maior 

transparência e regramento ao mercado de OPME.
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PL 8.131/2017
Política nacional 
de saúde bucal 

PLS 8/2017 (identificação no Senado Federal).
Autor: Senador Humberto Costa (PE).

Apensado a este: PL 6.836/2017.

NOVO!

O projeto institui a Política Nacional de Saúde 

Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Ele busca perenizar experiências 

como o Brasil Sorridente, criado em 2004, 

que se tornou referência na América 

Latina por seus resultados alcançados, 

principalmente, a partir da reorganização 

da Atenção Básica em Saúde Bucal. 

Posicionamento
Apesar do avanço dos últimos anos, o Brasil ainda padece quando o assunto 

é saúde bucal. Levantamento recente realizado pelo Ministério da Saúde, 

em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, aponta que metade dos brasileiros que têm entre 35 e 45 anos de 

idade já perdeu ao menos 12 dentes. Ainda segundo a pesquisa publicada, 

atualmente, 80% dos idosos têm menos de 20 dentes na boca. Buscan-

do amenizar esse quadro, o governo lançou o Brasil Sorridente, em 2004. 

Apesar dos bons resultados do programa e de ter se tornado uma referên-

cia em atenção odontológica, muito ainda deve ser feito. Nesse sentido, é 

importante que o país tenha uma Política Nacional de Saúde Bucal perene, 

garantida legalmente, que fortaleça o atendimento odontológico a todos os 

brasileiros, em especial junto aos mais pobres e necessitados. O coopera-

tivismo de saúde odontológico pode ser um parceiro estratégico do Estado 

brasileiro, possibilitando atendimento de qualidade e estruturas que podem 

ser compartilhadas. 

Situação atual
O projeto já foi aprovado pelo Senado 

Federal, pela CSSF-CD e pela CFT-

CD. No momento, aguarda deliberação 

do parecer do relator, deputado 

João Roma (BA), na CCJC-CD.

Proposta
Aprovação do substitutivo da CSSF-CD.
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PL 1.490/2011
Participação em licitações

Autor: Deputado Laercio Oliveira (SE).

Posicionamento
A participação de cooperativas em licitações é um fato social constitu-

cionalizado em nosso ordenamento jurídico. Qualquer discriminação a 

esse direito subjetivo dos trabalhadores reunidos em cooperativa con-

figura ofensa não só à liberdade de iniciativa desses, como também 

à igualdade de participação de concorrentes no processo licitatório, 

na busca pela melhor proposta para a Administração Pública. Além 

disso, a presença de elementos que evidenciem uma subordinação 

jurídica não é algo que meramente pode ser declarado por lei e de-

pende do exame de cada caso concreto. Sob essa ótica simplista, 

qualquer pessoa jurídica é sujeita a configuração de subordinação 

jurídica. Porém, o critério não pode ser aplicado dessa forma, dado 

que a Constituição Federal de 1988 permite apenas o estabelecimento 

de exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento da obrigação, matérias essas vinculadas ao 

direito administrativo tão somente, não ao direito do trabalho, como 

é a subordinação jurídica.

Situação atual
Aguarda apresentação de parecer pelo 

relator, deputado Evair Vieira de Melo (ES), 

presidente da Frencoop, na CTASP-CD.

Proposta
Sugerimos o arquivamento da proposição.

A matéria proíbe a participação de cooperativas 

em licitações que envolvam subordinação 

jurídica, própria da relação de emprego, entre 

tomador e fornecedor de serviço. Especifica 

ainda, de modo expresso, as hipóteses de serviços 

objeto de editais de convocação cuja execução 

será totalmente vedada às cooperativas. 
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PLC 30/2015
Terceirização

PL 4.330/2004 (identificação na Câmara dos Deputados).
Autor: Deputado Sandro Mabel (GO).

Tramitam em conjunto: PLC 195/2015 e PLS 339/2016.

O projeto regula a contratação de serviços 

terceirizados, definindo os requisitos 

do contrato de prestação de serviços e 

estabelecendo obrigações e responsabilidades 

às partes contratante e contratada. 

Posicionamento
Em 2017, a terceirização foi introduzida no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Lei 13.429, que passou a disciplinar sobre as regras 

aplicáveis às relações de trabalho daí decorrentes. Ocorre que a 

Lei da Terceirização não levou em consideração o fato de que as 

cooperativas prestadoras de serviços terceirizados são regidas 

por legislação especial, a Lei 12.690/2012. Nessa lei ordinária 

não só estão previstas as regras específicas para a prestação de 

serviços por sócios cooperados, como também os direitos, deve-

res e aspectos operacionais próprios das sociedades cooperativas 

de trabalho que devem ser observados por todos. Com efeito, a 

proposta da OCB é que seja incluído parágrafo único no art. 1º do 

projeto de lei, para que seja aplicada a legislação específica das 

cooperativas quando as mesmas prestarem serviços terceirizados. 

O objetivo da proposta é atribuir maior segurança jurídica às rela-

ções de trabalho envolvendo cooperativas, principalmente para 

os tomadores de serviços, na medida em que devem buscar na 

legislação especial as regras que regem esse modelo societário 

tão peculiar, cujos preceitos e características estão intrinseca-

mente relacionados com a disciplina da contratação terceirizada.

Situação atual
Aguarda apresentação de parecer pelo relator, 

senador Angelo Coronel (BA), na CCJ-SF.

Proposta
Aprovação da proposição com a inclusão 

do seguinte parágrafo único no art. 1º:

“Parágrafo único. Excetuam-se desta Lei 

as relações de trabalho decorrentes da 

contratação de cooperativas para prestação 

de serviços terceirizados, que são regidas pela 

Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012.” (NR)
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PL 1.292/1995
Lei de licitações e contratos

PLS 163/1995 (identificação no Senado Federal) e
PL 1.292/1995 (Câmara dos Deputados).

Autor: Senador Lauro Campos (DF).

Posicionamento
Após forte atuação da OCB no Senado, foi incluído no texto do PLS 559/2013 artigo que 

veda aos agentes públicos, ressalvados os casos previstos em lei, admitir, prever, incluir 

ou tolerar condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de cooperativas. Além disso, foi alterado o inciso I do art. 14, inicial-

mente prejudicial às cooperativas, pois restringia as possibilidades de participação nas 

licitações cujo objeto de contratação exija trabalho subordinado; e incluído o inciso IV ao 

art. 14, conferindo a segurança jurídica de que somente serão contratadas cooperativas 

que efetivamente disponibilizem serviços especializados, previstos em seu objeto social, 

para realização de serviços complementares da atividade a que se destina a licitante, 

reforçando o propósito de afastar a possibilidade de má utilização do modelo cooperati-

vo para perpetração de fraudes trabalhistas. Por fim, o texto contemplou a dispensa de 

licitação para as cooperativas de coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos (art. 67, IV, k), conforme legislação atual. Posteriormente, a CESP-CD manteve 

os textos do Senado referentes ao cooperativismo. O projeto assegura a participação 

das cooperativas em processos de licitação, bem como mantém dispositivos legais da 

Lei 8.666/1993 que já afastavam qualquer hipótese de impedimento da participação 

das cooperativas em licitações. Reforça também que qualquer discriminação às coo-

perativas configura ofensa não só à liberdade de iniciativa dessas, como à igualdade de 

participação de concorrentes no processo licitatório. Além desses pontos, o Plenário da 

Câmara aprovou a alteração do art. 139, §1º, II do texto aprovado pela Comissão Especial 

da Câmara para estender o tratamento trazido pelo dispositivo para todas as sociedades 

cooperativas, e não apenas para as cooperativas de consumo, afastando a inseguran-

ça jurídica e adequando o dispositivo às diretrizes da Lei 11.488/2007, que estendeu 

o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as sociedades cooperativas.

Situação atual
O projeto já foi aprovado 

pelo Senado Federal e pela 

Câmara dos Deputados. 

No momento, aguarda 

despacho pela Mesa 

Diretora do Senado Federal.

Proposta
Aprovação da proposição. 

A proposta moderniza a Lei 

8.666/1993 que trata de 

licitações e contratos com 

a Administração Pública, 

garantindo a participação das 

cooperativas em licitações.
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PL 6.237/2016
Encargos educacionais

Autora: Deputada Tia Eron (BA).
Apensado aos: PL 6.627/2013 e PL 2.521/2011 (PLS 123/2009).

Posicionamento
O objetivo do projeto é proteger pais, alunos e responsáveis de 

reajustes de anuidades fixados por instituições de ensino privado 

que sejam considerados exorbitantes ou insuficientes. Contudo, 

tal entendimento não coaduna com o modelo econômico ado-

tado pelas cooperativas, na medida em que visam a prestação 

de serviços aos associados, possibilitando o exercício de uma 

atividade econômica em proveito comum, sem o objetivo do lu-

cro. Nesse contexto, as cooperativas educacionais prestadoras 

de serviços de ensino não se equiparariam às instituições de 

ensino privado, que visam aumentar a margem de lucro a partir 

do reajuste dos encargos educacionais, podendo fixar valores 

considerados desproporcionais por seus clientes. As coopera-

tivas educacionais buscam realizar suas atividades ao preço de 

custo da operação, com foco em serem consideradas acessíveis 

para os seus associados tornando, portanto, inócua a previsão 

de criação de comissão para negociação de encargos educacio-

nais considerados desproporcionais. Sob o ponto de vista socie-

tário, a proposta também se afasta do modelo cooperativista, 

que adota processo transparente e participativo de prestação 

de contas aos seus associados. As cooperativas educacionais, 

por meio dos seus conselhos administrativos, avaliam e fixam 

o montante dos recursos financeiros necessários para a manu-

tenção das atividades, os quais são deliberados em assembleia 

geral de cooperados, ocasião em que eventuais discordâncias 

sobre o valor da anuidade são dirimidas e as decisões tomadas 

serão soberanas e vincularão a todos, conforme determina o art. 

44 da Lei 5.764/1971.

O projeto altera normativo legal que trata das anuidades 

escolares do setor privado de ensino. Entre as mudanças 

propostas, estão a possibilidade de instauração de 

comissão para negociação de reajuste de encargos 

educacionais quando considerados abusivos ou 

insuficientes; necessidade de vincular reajustes salariais 

do pessoal docente e dos demais trabalhadores da 

educação aos reajustes das anuidades escolares; e 

redução do percentual mínimo de 20% para 10% de 

discordantes legitimados para propositura de ações 

previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Situação atual
Apensado ao PL 2.521/2011, aguarda 

apresentação de parecer pela relatora, deputada 

Professora Marcivania (AP), na CE-CD. 

Proposta
Aprovação da proposição com a inclusão do 

seguinte parágrafo no art. 1º do projeto: 

“§ 11. O disposto no § 8º não se aplica às 

cooperativas educacionais.” (NR)
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PL 6.195/2016
Idoneidade econômico-financeira

Autor: Deputado Luiz Couto (PB).
Apensado aos: PL 5.138/2013, PL 463/2011 e PL 37/2011.

Posicionamento
Dada a importância do cooperativismo e da mineração para o país, a CF/88, define em 

seu art. 174, §§ 2º e 3º, o estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo, 

e a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a prote-

ção do meio ambiente e a promoção econômico-social do pequeno minerador. Nesse 

contexto, as cooperativas de mineração têm atuado com foco na gestão organizada, 

no planejamento da atividade, no envolvimento da comunidade e em especial na pre-

servação do meio ambiente, pensando inclusive no desenvolvimento de nova atividade 

econômica para manutenção do garimpeiro na região. Para isso, contam com equipes 

profissionalizadas, que monitoram diariamente toda a extração. Assim, entendemos ser 

pertinente a preocupação do autor do projeto de lei em garantir que o meio ambiente 

seja devidamente recuperado após o desenvolvimento de atividade mineral. Contudo, 

é fundamental destacar que a exigência de comprovação de idoneidade econômico-

-financeira pela organização cooperativa, antes mesmo do início da mineração, pode 

inviabilizar a sua atividade. Isso porque as cooperativas são instituições com finalidade 

econômica, mas sem fins lucrativos, e iniciam suas atividades a partir da pequena mi-

neração, muitas vezes com recursos escassos. O retorno financeiro não é imediato e, 

por isso, apenas após algum período de funcionamento as cooperativas alcançam as 

condições para cumprir com a sua obrigação e interesse em garantir a recuperação am-

biental. Além disso, é importante destacar que, de acordo com o Código de Mineração 

(Lei 227/1967), para o desenvolvimento da atividade é obrigatória a apresentação de 

um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), que pode ser realizado durante 

e/ou após a exaustão da área. Portanto, a recuperação ambiental já está garantida em 

lei. A mesma garantia também está prevista na Lei de Permissão de Lavra Garimpeira 

(7.805/1989) e no Estatuto do Garimpeiro (11.685/2008). Pelo exposto, afirmamos que 

o projeto coloca em cheque a constituição de cooperativas de garimpeiros, modelo esse 

considerado o melhor e mais seguro para a pequena mineração, o que pode, até mes-

mo, incentivar a extração ilegal e o abandono das áreas mineradas de forma irregular. 

Situação atual
Apensado ao PL 37/2011, 

que aguarda deliberação 

pelo Plenário da Câmara 

dos Deputados.

Proposta
Sugerimos o arquivamento 

da proposição.

O projeto estabelece que as 

cooperativas minerais, que estão 

sob o regime de Permissão de 

Lavra Garimpeira (PLG), deverão 

comprovar a sua idoneidade 

econômico-financeira para arcar 

com os custos de recuperação 

ambiental das áreas degradadas 

pela extração de mineral. 

CÂMARA SENADO
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PL 5.131/2019
Transporte de ouro

Autor: Deputado Camilo Capiberibe (AP).

O projeto dispõe sobre o 

estabelecimento de guia 

para o transporte de ouro e 

modifica as penas no crime 

de transporte de ouro ilegal. 

Posicionamento
O projeto em questão pode contribuir para aprimorar o processo de comercialização do 

ouro, com maior rastreabilidade da origem do mineral extraído, tendo em vista o instru-

mento da guia de transporte do ouro, o que favoreceria a arrecadação de tributos e divisas 

para o país. Dessa forma, possibilitaria maior controle e segurança na comercialização do 

ouro. Adicionalmente, poderia amenizar os diversos problemas relacionados à garimpa-

gem clandestina, como a extração ilegal e predatória em áreas de preservação, reservas 

indígenas e em áreas não licenciadas ambientalmente; contaminação por mercúrio de 

rios, peixes e, da população local; risco à saúde e segurança de garimpeiros que atuam 

em condições impróprias; entre outros. Caso aprovado, o projeto favorecia o combate 

ao garimpo ilegal. Além do mais, a melhoria no processo de comercialização do ouro en-

volve o fortalecimento de organizações, como as cooperativas, que atuam na mineração 

artesanal e em pequena escala (MAPE). Esse aprimoramento passa pelo processo de 

organização do processo extrativo, a melhoria nas práticas de extração e beneficiamen-

to, inserção de novas tecnologias, uma atuação mais presente dos órgãos públicos, que 

necessitam de maiores condições orçamentárias, pessoal, tecnologia e infraestrutura, 

para fomentar, fiscalizar e controlar a atividade de garimpagem. 

Situação atual
Aguarda parecer do relator, 

deputado Airton Faleiro 

(PA), na CME-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.

NOVO!
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PLC 75/2018
Transporte rodoviário de cargas

PL 1.428/1999 (identificação na Câmara dos Deputados).
Autor: Poder Executivo.

A proposta tem por objetivo atualizar e 

aprimorar as normas para a regulação 

do transporte rodoviário de cargas em 

território nacional. Para tanto, altera 

a Lei 11.442/2007, estabelecendo 

nova gradação e classificação das 

categorias de transportadores. 

Posicionamento
A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados contempla os principais pleitos 

da OCB em relação ao projeto original que trazia em si elementos que prejudica-

riam, substancialmente, a operação e o modelo das cooperativas de transporte 

de cargas, não respeitando as peculiaridades do setor, em especial aquelas pre-

vistas na legislação que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas (Lei 

5.764/1971). Assim, a OCB atuou na Comissão Especial destinada a proferir pa-

recer ao projeto de lei, com o intuito de viabilizar as demandas das cooperativas 

de transporte de cargas, contando com o apoio dos representantes do setor para 

realizar diversas ações de conscientização dos parlamentares quanto ao alto im-

pacto negativo que a proposição poderia causar ao cooperativismo. Após intensas 

negociações com o relator da matéria, a OCB viabilizou um texto alternativo que 

contempla as principais demandas estabelecidas pelo Ramo Transporte, garantindo 

a inclusão expressa da categoria CTC na legislação, a definição da possibilidade 

de comprovação de posse do veículo em nome da cooperativa ou do seu associa-

do, a equiparação da CTC à ETC para fins de pagamento eletrônico e a criação 

de fundo próprio a ser custeado pelos associados e destinado exclusivamente à 

prevenção e à reparação de eventos danosos ocasionados aos seus veículos no 

exercício da atividade de transporte regulamentado.

Situação atual
O projeto foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados em 2018. No 

momento, aguarda deliberação 

do parecer do relator, senador 

Luiz do Carmo (GO), na CAE-SF.

Proposta
Aprovação da proposição nos 

termos do texto aprovado pela 

Câmara dos Deputados.
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PL 9.223/2017
Transporte alternativo 
semiurbano de passageiros

Autor: Deputado Zé Carlos (MA).
Apensados a este: PL 2.843/2019 e PL 5.065/2019. 

Posicionamento
Tecnicamente, o serviço de transporte semiurbano é aquele que, em- 

bora prestado em áreas contíguas, com características operacionais 

típicas de transporte urbano, transpõe os limites de perímetros urba-

nos, em áreas metropolitanas e aglomerações. A população de diver-

sos estados brasileiros já se utiliza dessa modalidade de transporte 

que, encontrando-se na maioria das vezes organizada sob a forma de 

cooperativas, emprega milhares de pessoas, entre motoristas e co-

bradores e complementa o chamado “serviço de transporte regular 

de passageiros”, contribuindo, assim, para a evolução do Sistema de 

Transporte Coletivo no nosso país. Em regra, são utilizados no trans-

porte alternativo de passageiros dois tipos de veículos: veículo do tipo 

M2 (veículo automotor com mais de oito lugares, além do lugar do con-

dutor e com peso bruto total menor que cinco toneladas) e veículo do 

tipo M3 (veículo automotor com mais de oito lugares, além do lugar 

do condutor e com peso bruto total maior que cinco toneladas). Por 

essa razão que apoiamos a inclusão, no art. 24 da Lei da Mobilidade 

Urbana, da operação e do disciplinamento do transporte coletivo al-

ternativo de passageiros por esses dois tipos de veículos. Desse modo, 

o projeto de lei apresentado reflete um pleito de todas as cooperativas 

de transporte que hoje atuam sob regime de fretamento.

Situação atual
Aguarda apresentação de parecer pelo relator, 

deputado Mauro Lopes (MG), na CVT-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.

O projeto visa incluir na Lei de Mobilidade 

Urbana a modalidade de transporte público 

coletivo alternativo intermunicipal, semiurbano 

e metropolitano remunerado de passageiros, 

que atua em caráter complementar ao serviço 

público de transporte coletivo remunerado 

regular de passageiros e que hoje não se encontra 

devidamente conceituada na legislação.

CÂMARA SENADO
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PL 6.093/2019
Documento eletrônico 
de transporte (DT-e)

Autor: Deputado Jerônimo Goergen (RS).

NOVO!

O projeto institui o Documento Eletrônico 

de Transporte, denominado DT-e, como 

documento único, obrigatório em todas as 

operações de transporte de cargas e de 

passageiros em todo o território brasileiro, 

bem como institui a Rede Brasil Inteligente 

(RBI) como política de estado para a gestão 

das informações relativas a tais operações 

registradas no DT-e, além de permitir 

ampliar a sua utilização, com a consequente 

redução dos custos para o setor.

Posicionamento
A proposta de se criar um documento único, emitido por meio eletrônico, 

com o propósito de substituir todos os atuais documentos necessários 

para as operações de transporte, simplifica e desburocratiza o processo 

necessário para registro dessas operações, além de permitir ampliar a uti-

lização, com a consequente redução dos custos para o setor. A iniciativa 

do projeto ainda moderniza e potencializa os sistemas de monitoramento, 

controle e fiscalização no setor de transporte no país, permitindo melhoria 

na eficiência logística e, consequentemente, da competitividade do pro-

duto brasileiro no mercado interno e externo. O transporte rodoviário de 

cargas carece de medidas que visem ampliar e sistematizar informações, 

por meio de coleta automatizada de dados, maior integração entre diver-

sos órgãos federais, estaduais e até mesmo municipais, cujas atividades 

tenham reflexos nas operações de transportes, além de melhoria da efi-

cácia do governo nas operações de fiscalização, segurança, prevenção 

e combate à evasão fiscal e ao “crime sobre rodas”. Atualmente existem 

mais de 30 documentos que são direta ou indiretamente associados às 

operações de transportes no país, conforme o tipo de carga transporta-

da. Se a proposta seguir a linha de que o DT-e elimine a grande maioria 

dos documentos e consolide os demais conforme a disponibilidade dos 

diversos órgãos intervenientes no processo de integração, a ser estabele-

cido no seu regulamento, converge com a política de desburocratização 

e tem convergência com o pensamento do cooperativismo de transporte. 

Desse modo, o projeto de lei apresentado reflete um pleito de todas as 

cooperativas de transporte que hoje atuam seja no transporte de cargas 

ou no transporte de passageiros.

Situação atual
Aguarda apresentação de parecer 

do relator, deputado Diego 

Andrade (MG), na CVT-CD.

Proposta
Aprovação da proposição.
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PODER EXECUTIVO



O ano de 2019 foi marcado por grandes discussões e pela aprova-

ção de reformas importantes para a retomada do crescimento 

com sustentabilidade. Foi marcado ainda por uma mudança de 

mentalidade do Poder Executivo, que buscou ampliar a participação 

da iniciativa privada na construção e implementação de políticas pú-

blicas relevantes para o país. O objetivo é transformar o cenário eco-

nômico e abrir novas perspectivas para o desenvolvimento brasileiro.

E o cooperativismo tem colaborado de forma relevante com esse desa- 

fio. Buscamos, a partir da nossa atuação com o governo federal e a nossa 

 base, fortalecer o papel das cooperativas brasileiras como motores do 

desenvolvimento econômico e auxiliar na criação das bases de um país  

do futuro.

A partir do seu constante acompanhamento e discussão das políticas 

públicas que afetam o setor, a OCB tem colocado à disposição do go-

verno diversas propostas que visam, de forma equilibrada, promover 

a inclusão produtiva, o desenvolvimento regional e a modernização do 

ambiente de negócios, a partir do empreendedorismo coletivo.

O início 
da retomada

90



Para o ano de 2020, destacamos a importância de propostas 

que valorizem o papel das cooperativas para a promoção da 

segurança alimentar no Brasil e no mundo, por meio de uma 

produção agropecuária sustentável econômica, social e ambien-

talmente. Também consideramos fundamentais as políticas 

públicas que reforcem o papel das cooperativas na inclusão 

financeira, desenvolvimento regional e redução das desi-

gualdades, bem como para superarmos os atuais desafios de 

transporte e logística de escoamento da produção brasileira, 

promovendo o desenvolvimento econômico e social do país.

Trazemos ainda diversas propostas de como as cooperativas 

podem contribuir com o governo para prestação de serviços 

de interesse público com maior dinamismo e eficiência, com 

foco na ampliação do atendimento de saúde da população 

brasileira, no acesso à energia e telecomunicações de alta 

qualidade no campo e nas cidades, no avanço à educação 

inclusiva, equitativa e de qualidade e em diversos setores 

econômicos onde as cooperativas atuam com destaque.

Para levar à frente essas propostas, mapeamos e analisamos, 

em média, 250 normativos no Diário Oficial da União (DOU) com 

impacto para o cooperativismo a cada mês e, por intermédio da 

representação nacional e estadual da OCB, integramos mais de 

50 conselhos e câmaras temáticas do Poder Executivo Federal, 

estando presente na discussão e implementação de políticas pú-

blicas junto a ministérios, agências reguladoras e outros órgãos 

públicos, por meio de conferências, audiências e consultas pú-

blicas, grupos de trabalho, dentre outras formas de participação.

Esperamos, como resultado desse trabalho, o fortalecimento do 

papel do cooperativismo como parte da agenda estratégica do 

país. Buscamos o reconhecimento dos diferenciais das socieda-

des cooperativas e do seu alto impacto para o desenvolvimento 

de pessoas e comunidades. Isso não significa somente concor-

dar com a sua importância, mas que esse fator seja o propulsor 

de ações efetivas para dar maior competitividade às coope-

rativas e que essas possam ser um dos motores do desenvol- 

vimento do país.
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Siglas
O Poder Executivo Federal, de acordo com a Constituição, tem a função 

de governar o povo e administrar os interesses públicos. Tal função é 

exercida a partir da implementação dos programas de governo e da 

prestação de serviços. No Brasil, esse poder é liderado pelo presiden-

te da República, o qual tem papel de chefe de Estado e de governo.

Eleito democraticamente para um mandato de quatro anos, com possi-

bilidade de uma reeleição consecutiva para igual período, o presidente 

tem o dever de zelar pela integridade e independência do Brasil, além 

de apresentar um plano de governo com programas prioritários para o 

país, projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária 

anual. É papel do Executivo aplicar as leis elaboradas pelo Poder Legisla-

tivo, mas o presidente da República também participa da 

elaboração das leis, sancionando ou vetando os projetos 

aprovados no Congresso Nacional ou mesmo adotando 

medidas provisórias, em caso de relevância e urgência, 

e propondo emendas à Constituição ou projetos de lei.

Atualmente, o Poder Executivo é formado por órgãos da 

administração direta composta por 22 ministérios e ór-

gãos com status de ministério, e por órgãos da adminis-

tração indireta, composta por autarquias (ex.: agências 

reguladoras), fundações públicas, empresas públicas e 

sociedades de economia mista.

Sigla Nome

Anatel Agência Nacional de Telecomunicações

Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica

ANM Agência Nacional de Mineração

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Antaq Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres

Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Apex-Brasil Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

Basa Banco da Amazônia

BB Banco do Brasil

BNB Banco do Nordeste

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Confira os nomes e siglas de órgãos citados na Agenda Institucional do Cooperativismo:
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Sigla Nome

CC Casa Civil

Confaz Conselho Nacional de Política Fazendária

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

INSS Instituto Nacional do Seguro Social

Mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MC Ministério da Cidadania

MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

MDR Ministério do Desenvolvimento Regional

ME Ministério da Economia

MINFRA Ministério da Infraestrutura

MJSP Ministério da Justiça e Segurança Pública

MMA Ministério do Meio Ambiente

MME Ministério de Minas e Energia

MRE Ministério das Relações Exteriores

MS Ministério da Saúde

RFB Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

SG/PR Secretaria-Geral da Presidência da República

Sempe Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequena Empresas, Empreendedorismo e Artesanato

Sudam Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

Sudeco Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste

Sudene Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Susep Superintendência de Seguros Privados
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Reconhecimento da importância 
econômica e social do cooperativismo

Descrição 
A conquista de um ambiente favorável à atuação das cooperativas, dos 

pontos de vista jurídico, tributário e regulatório, depende em grande 

parte da imagem que a sociedade, incluindo governantes, tomadores 

de decisão e órgãos de comunicação, possui das cooperativas e do 

modelo de negócio cooperativista.

Atualmente, as cooperativas brasileiras enfrentam dificuldades que 

são decorrentes de uma percepção que não reflete a realidade em 

que se inserem, principalmente com relação ao seu papel de inclusão 

social e geração de renda para milhões de brasileiros. 

Essa desconfiança tem gerado, por exemplo, entraves para o acesso a 

políticas públicas, inclusive de fomento e financiamento, e interpreta-

ções inadequadas com respeito à legislação, fiscalização e regulação 

de sociedades cooperativas, acarretando ao setor uma grande perda 

de competitividade.

Acreditamos que um melhor entendimento do poder público sobre 

a realidade do cooperativismo, em seus diversos ramos de atuação, 

contribuirá para que o governo concretize suas prioridades de maneira 

mais efetiva, levando desenvolvimento econômico e social a todo o país.

É importante ressaltar o papel relevante que o texto constitucional 

atribuiu ao cooperativismo, assegurando sua autogestão (art. 5º), a 

previsão do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo (art. 

146) e o apoio e estímulo ao cooperativismo (art. 174).

Objetivos
 o Obter a compreensão pelo poder 

público do cooperativismo como 

modelo econômico sustentável, 

capaz de aprimorar as políticas de 

inclusão social e de geração de ren-

da, fortalecendo seu papel como 

parte da agenda estratégica do país.

 o Garantir que o cooperativismo seja 

respeitado em sua natureza socie-

tária e apoiado com programas de 

desenvolvimento, conforme prevê 

o § 2º do art. 174 da Constitui-

ção Federal de 1988, que asse-

gura apoio e estímulo ao setor. 

 o Assegurar que o Sistema OCB seja 

um dos atores ouvidos pelos órgãos 

governamentais nos processos de 

formulação de políticas públicas e 

de legislações, especialmente nas de 

interesse do setor, garantindo assim 

marcos regulatórios que reflitam os 

anseios e respeitem as especificida-

des do movimento cooperativista.
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 o Ampliar e fortalecer os canais de interlocução do Sistema 

OCB com o governo federal, a partir de encontros insti-

tucionais e mecanismos de participação pelos quais as 

lideranças cooperativistas possam apresentar suas de-

mandas e preferências ao poder público, aos técnicos e 

às autoridades nacionais.

 o Assegurar a representação do Sistema OCB em todas as 

instâncias que discutam e deliberem sobre assuntos que 

afetem, direta ou indiretamente, o cooperativismo. Den-

tre as quais, destacam-se: Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf); Conselho Deliberativo do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (Codefat); Conselhos Delibe-

rativos da Sudeco, Sudene e Sudam; Comitê Permanente 

de Regulação da Atenção à Saúde (Cosaúde); Câmara 

de Saúde Suplementar (CAMSS); Conselho Nacional de 

Saúde (CNS); Conselho Nacional do Meio Ambiente (Co-

nama); Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

viço (CCFGTS); Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 

(CNDI); Conselho Consultivo do Setor Privado da Câmara 

de Comércio Exterior (Conex/Camex) e Comissão Tripartite 

Paritária Permanente (CTPP).

Atores-chave: 
Agências 
reguladoras, 
bancos 
públicos e 
ministérios.

Propostas 
 o Institucionalizar procedimentos de con-

sulta permanente ao setor cooperativis-

ta pelos órgãos reguladores, visando o 

desenvolvimento e a evolução de todos 

os instrumentos regulatórios.

 o Aprimorar a transparência, a interação 

e a geração de conhecimento por parte 

das agências reguladoras, ministérios 

e demais órgãos do governo, inclusive 

com adoção de ferramentas de Análise 

de Impacto Regulatório (AIR), a exem-

plo de consultas e audiências públicas.

 o Ampliar as bases de dados oficiais dis-

poníveis sobre a participação do coope-

rativismo nas políticas públicas.

 o Criar estruturas e processos específicos 

para o cooperativismo em ministérios e 

agências reguladoras, a exemplo do que 

ocorre no Banco Central e no Ministério 

da Agricultura.
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Ato cooperativo e simplificação 
da carga tributária

Descrição 
Entre as principais dificuldades estruturais, burocráticas e financeiras que encare-

cem o investimento no Brasil e diminuem a competitividade do setor econômico, 

está o atual sistema de arrecadação de tributos complexo e ineficiente. Esse não 

é um entrave que apenas se faz presente na realidade dos empreendimentos, mas 

que afeta o dia a dia dos consumidores, dado o alto custo tributário e a complexi-

dade agregada à oferta de produtos e serviços. Dados divulgados em 2020, pelo 

Banco Mundial, apontam que no Brasil uma empresa gasta em média 1.501 horas 

para pagar os mais de 60 tributos federais, estaduais e municipais, a pior média da 

região, frente à média de 317 horas dos demais países da América Latina e Caribe. 

Nos países da OCDE, gasta-se em média 159 horas durante o ano.

Em relação ao cooperativismo, a falta de regulamentação pelo poder público do 

adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, previsto na Constituição Fe-

deral, tem sido o maior fator de insegurança jurídica e de instabilidade econômica, 

limitando o desenvolvimento do setor no Brasil e sua maior inserção no mercado.

Em consequência disso, as cooperativas de diversos ramos de atividades têm sido 

tributadas de forma complexa e excessiva, muitas vezes com a incidência de car-

ga tributária superior em relação à carga aplicada a outros modelos societários, 

desestimulando a opção pelo modelo cooperativista.

Em resumo, temos uma tributação complexa e de difícil compreensão, que desesti-

mula novos investimentos e gera insegurança jurídica. Por isso, para além da busca 

pelo adequado tratamento tributário às cooperativas, a OCB atua também em favor 

da simplificação tributária no país. Entre as ações desenvolvidas, inclui-se a parti-

cipação nas discussões no âmbito do Legislativo e do Executivo sobre a reforma do 

sistema tributário brasileiro, elencada como uma das prioridades do atual governo.

Objetivos
 o Reduzir e simplificar a car-

ga tributária, permitindo 

o crescimento e fortaleci-

mento do setor econômico 

nacional e o aumento da 

competitividade brasilei-

ra em nível internacional.

 o Garantir que o poder públi-

co compreenda a neces-

sidade de um tratamento 

tributário adequado ao ato 

cooperativo, que atenda às 

especificidades da nature-

za jurídica das sociedades 

cooperativas. Assim, evi-

ta-se que um mesmo fato 

gerador seja tributado em 

duplicidade tanto na pes-

soa jurídica da cooperati-

va, quanto na pessoa física 

ou jurídica do cooperado.
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 o Inserir na agenda de prioridades governamentais, com 

reflexos nas normas e leis tributárias e nos projetos de 

reforma do sistema tributário brasileiro, o adequado 

tratamento tributário ao ato cooperativo, conforme 

prevê a alínea “c” do inciso III do art. 146 da Constitui- 

ção Federal de 1988.

 o Garantir, na proposta do Poder Executivo para a sim-

plificação da carga tributária, que as exclusões do ato 

cooperativo compreendam os repasses da cooperativa 

aos cooperados, dos cooperados à cooperativa e entre 

cooperativas, de forma a preservar as conquistas le-

gislativas já alcançadas e evitar a incidência tributária 

quando não há ocorrência de fato gerador.

 o Estabelecer a adequada tributação às receitas de apli- 

cações financeiras das cooperativas, excetuando as 

cooperativas de crédito, cujas operações são consi-

deradas atos cooperativos.

Atores-chave: 
Casa Civil, 
Confaz, ME 
e RFB.

Propostas 
 o Garantir que as peculiaridades inerentes ao 

modelo cooperativista sejam refletidas e re-

conhecidas nas declarações e escriturações 

fiscais próprias das obrigações acessórias 

instituídas pelos órgãos fiscais, tal como o 

e-Social.

 o Obter a manutenção de importantes estímu-

los concedidos pelo Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz) deferidos por 

meio de convênios e portarias, dando cum-

primento à determinação constitucional de 

apoio ao cooperativismo.

 o Obter a instituição e adequação dos códigos 

fiscais de operações e prestações de serviços 

(CFOP), aprovados por meio de ajustes Sinief 

do Confaz, que retratem apropriadamente 

as operações realizadas pelas cooperativas.
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Acesso ao crédito e linhas de 
financiamento público para cooperativas

Descrição 
O acesso ao crédito é um importante instrumento 

para impulsionar o crescimento do setor econômi-

co, além de promover o fortalecimento das políti-

cas sociais do país, visto o seu impacto direto na 

redução do desemprego e no aprimoramento da 

qualificação profissional.

Para alcançar uma escala competitiva (nacional 

ou global) são necessárias fontes de recursos que 

dificilmente as cooperativas conseguirão acessar 

através da quotização de seus associados, uma vez 

que o capital social não é um produto de investi-

mento, não retribuindo ganhos de capital. Ou seja, 

devido a razões estruturais relacionadas com a sua 

natureza de empreendimento de pessoas e não de 

capitais, as cooperativas têm maior dificuldade em 

encontrar o financiamento necessário para o seu 

funcionamento e desenvolvimento.

Assim, as cooperativas, de modo geral, não pos-

suem mecanismos de capitalização e financia-

mento disponíveis às empresas de capital privado, 

como emissão de debêntures ou negociação de 

ações em bolsa. Pesa ainda o fato de não haver 

incentivo ao associado em responder às possí-

veis chamadas de capital feitas pela cooperativa.

De fato, o ambiente legal que define a estrutura organizacional e de 

direitos de propriedade gera restrições para as cooperativas acessa-

rem recursos financeiros, seja de agentes financeiros ou dos próprios 

cooperados, necessitando de mudanças estruturais que conduzam a 

um menor nível de restrições financeiras e promovam o crescimento  

das cooperativas.

No caso do cooperativismo, o acesso ao crédito possui o mérito 

de permitir que seus associados possam se fortalecer por meio da 

economia de escala, abrindo a possibilidade para que esses atuem 

em condições de igualdade em relação às sociedades empresa-

riais. Vale ressaltar que as cooperativas se apoiam em princípios e 

valores que privilegiam a ajuda mútua, a solidariedade e a respon-

sabilidade social, e, por isso, desenvolvem atividades econômicas 

cujos resultados se revertem para um número maior de pessoas, 

se comparado às empresas mercantis, que canalizam o lucro para 

um número reduzido de sócios majoritários.

Dentro do universo de 6,8 mil cooperativas brasileiras, distribuídas 

em 7 ramos de atividades econômicas, as necessidades de acesso 

ao crédito são diversificadas e muitas vezes têm sido um fator limi-

tante para investimentos no setor e, consequentemente, para seu 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, busca-se apontar aqui 

algumas medidas para ampliar e aprimorar a disponibilidade desses 

recursos, atendendo aos preceitos constitucionais (art. 174, §2º 

da CF) de apoio e estímulo ao cooperativismo e ao associativismo.
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Objetivos
 o Ampliar o acesso ao crédito para 

os empreendimentos coope-

rativos, considerando as suas 

reais necessidades e especifici-

dades, com condições adequa-

das ao seu desenvolvimento.

 o Permitir que as cooperativas am-

pliem a estrutura do seu negó-

cio e se fortaleçam por meio da 

economia de escala e da redu-

ção dos custos de transações.

 o Permitir a modernização das re-

des de atendimento e a amplia-

ção das estruturas de negó-

cio das cooperativas de forma 

dinâmica e sustentável.

 o Garantir a perenidade dos programas e das linhas de finan-

ciamento de crédito rural que beneficiam os empreendi-

mentos cooperativos voltados ao custeio, giro, comerciali-

zação e investimento, conforme explicitado nos diferentes 

capítulos do Manual de Crédito Rural (MCR), mantendo a 

arquitetura e as bases para sua adequada aplicação.

 o Manter o percentual da exigibilidade dos recursos obriga-

tórios em 30% correspondente à média aritmética do Valor 

Sujeito a Recolhimento Compulsório (exigibilidade global) 

e as subexigibilidades de Pronamp em 25% e Pronaf em 

20%. De fato, a exigibilidade de crédito rural representa um 

dos mais importantes fundings destinados às modalidades 

de custeio e comercialização sem subsídios do Tesouro 

Nacional, tendo em vista que esses recursos são originá-

rios dos depósitos à vista do Sistema Financeiro, no âm-

bito Sistema Nacional de Crédito Rural. A obrigatoriedade 

dos bancos de aplicar em crédito rural, faz com que a taxa 

dessas operações se torne um balizador para as demais 

taxas de juros, como por exemplo as taxas praticadas nas 

operações com recursos da LCA. Caso se libere os bancos 

da exigibilidade, os produtores possivelmente irão pagar 

taxas muito mais altas.

Propostas para o Ramo Agropecuário
Atores-chave: 
Bancos 
públicos, 
ministérios 
e agências 
reguladoras.
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 o Alterar a forma de comprovação das aplicações dos 

recursos (contratação das operações) de anual 

para trimestral, pois a obrigatoriedade para que as 

instituições financeiras comprovem as aplicações 

em crédito rural no final de cada período, adotada 

a partir do plano safra 2018/2019, ou seja uma vez 

por ano, permite que os recursos das exigibilidades 

de crédito rural sejam utilizados pelas instituições 

financeiras em outras modalidades de operações de 

crédito e ou em operações no mercado de capitais, 

por alguns meses que compõem o ano safra. Aproxi-

mando-se o período de cumprimento, em especial 

no segundo semestre, concentra-se as aplicações 

com custos financeiros mais baratos, compensan-

do os resultados financeiros no primeiro semestre.

 o Reduzir o valor da dedução da base de cálculo da 

exigibilidade de R$200 milhões para R$70 milhões 

(MCR 6-2-2). Importante ressaltar que a permis-

são para que as instituições possam deduzir até 

R$200 milhões da base de cálculo da exigibilidade 

dos recursos obrigatórios corresponde à média 

aritmética dos Valores Sujeitos ao Recolhimen-

to é um benefício direto concedido ao sistema 

financeiro, que não se justifica, motivo pelo qual 

propõe-se a sua revisão retornando ao valor ante-

rior à edição de Resolução CMN 4.669, de 2019, 

que era de até R$70 milhões.

 o Direcionar 100% dos recursos das LCAs para o crédito rural. 

Vale relembrar que nas justificativas apresentadas ao Legislativo 

para conversão da Medida Provisória 221 em Lei, o Executivo 

argumentou que à estagnação das principais fontes de recursos 

que irrigam o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) con-

tribuiu para que o montante de crédito disponibilizado, a cada 

ano-safra, fosse insuficiente para acompanhar a evolução da 

demanda de crédito dos produtores rurais e de suas coopera-

tivas. Para esse fim, a Lei 11.076/2004, instituiu a LCA, sem 

estabelecimento de limites, ou seja, com o propósito de criar 

um instrumento para canalizar recursos para o agronegócio, fi-

cando o Banco Central responsável pela regulação. Após, o título 

passou por uma descaracterização em relação a sua finalidade, 

adequando-se aos interesses do sistema financeiro, com be-

nefícios fiscais, sem a real contrapartida para a qual foi criada.

 o Atualizar o MCR em consonância com as alterações promo-

vidas pela Portaria da SAF/Mapa 62/2019, relativas aos per-

centuais de agricultores familiares vinculados aos quadros 

sociais das cooperativas agropecuárias necessários para o 

acesso às políticas da agricultura familiar.

 o Alterar o Decreto 9.064/2017, que institui o Cadastro Nacional 

da Agricultura Familiar (CAF), assim como a Portaria SEAD/

CC 663/2018, em consonância com as alterações promovidas 

a partir da publicação da Portaria SAF/Mapa 62/2019, para 

o adequado enquadramento conceitual das cooperativas da 

agricultura familiar.

Atores-chave: 
Bancos 
públicos, 
ministérios 
e agências 
reguladoras.
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Propostas para os Ramos Consumo e 
Trabalho, Produção de Bens e Serviços
 o Criar linhas de financiamento específicas para o coope-

rativismo, com a utilização de taxas de juros adequadas 

às necessidades de investimento, saneamento financeiro 

e capital de giro.

 o Reconhecer a Permissão de Lavra como instrumento de 

garantia para a contratação de linhas de crédito por coope- 

rativas minerais.

Proposta para o Ramo Crédito
 o Obter a isenção da taxa de credenciamento de agentes 

financeiros pelo BNDES para o Sistema Nacional de Cré-

dito Cooperativo (SNCC).

Propostas para o 
Ramo Infraestrutura
 o Criar um programa de financiamento voltado para a ex-

pansão e modernização do serviço elétrico, telecomunica-

ção e construção civil por cooperativas, que possua carên-

cia compatível com a amortização dos investimentos e o  

período de concessão.

 o Adequar a carência e o prazo do financiamento do 

BNDES FINEM. 

 o Incluir infraestrutura de energia elétrica e de te- 

lecomunicações nos setores apoiados pela 

Política de Dinamização Regional (PDR).

 o Criar um programa de incentivo para o coope-

rativismo habitacional, de modo a ampliar sua 

participação nos empreendimentos de habitação 

popular, em função de sua característica de me-

lhor eficiência no emprego de recursos públicos. 

Propostas para o Ramo Saúde
 o Alterar resolução, no âmbito da ANS, para per- 

mitir que as cooperativas operadoras de pla-

nos de saúde possam oferecer parte de seus 

ativos garantidores, que lastreiam suas provi-

sões técnicas, como garantia de financiamento 

obtido com o BNDES.

 o Efetivar a criação de uma central de garantias 

imobiliárias, em um modelo que permita que 

um mesmo imóvel seja dado como garantia em 

mais de uma operação de crédito. 

Proposta para o Ramo Transporte
 o Criar um programa de financiamento para reno-

vação de frota das cooperativas de transporte.

Atores-chave: 
Bancos 
públicos, 
ministérios 
e agências 
reguladoras.

101

AGENDA INSTITUCIONAL DO COOPERATIVISMO | 2020



Ator-chave: ANS.

Revisão de normativos sobre margem de 
solvência, reservas e provisões técnicas nas 
cooperativas operadoras de planos de saúde

Segurança jurídica e regulatória 
para o cooperativismo

Descrição 
Organizadas e amparadas pela Lei 5.764/1971, as cooperativas operadoras de 

planos de saúde se diferem das demais empresas operadoras por valorizarem o 

trabalho de seus cooperados, donos dos negócios cooperativos, que contribuem 

equitativamente para o capital da sociedade e dividem, de forma equânime, os 

resultados obtidos. Além da divisão entre os cooperados, parte do capital gerado 

pela cooperativa é investido no próprio empreendimento, seja para modernizar a 

sua estrutura administrativa, seja para utilizá-la em custeio ou em capital de giro.

As cooperativas operadoras de planos de saúde também são obrigadas, assim 

como os demais tipos de operadoras, a constituir provisões técnicas e a definir/

aplicar ativos garantidores, que funcionam como mecanismo de segurança para 

que não se prejudique os consumidores e prestadores, caso haja problemas fi-

nanceiros. Outra exigência para as operadoras é a margem de solvência, que 

corresponde à suficiência do patrimônio líquido social para cobrir as operações 

realizadas pela cooperativa.

A constituição da margem de solvência, especificamente, requer das coopera-

tivas operadoras de planos de saúde um enorme esforço financeiro, pois obriga 

que boa parte do seu resultado seja revertida para essa reserva técnica. Segundo 

projeções do patrimônio líquido de cooperativas operadoras de planos de saú-

de, para o período de 2015 a 2022, a garantia da margem de solvência, confor-

me os critérios estabelecidos hoje na Resolução Normativa da ANS 209/2009, 

praticamente inviabiliza a sua atuação em curto e médio prazos, colocando em 

risco a sobrevivência de todo o setor.

1

Propostas
 o Aprovar Instrução Normativa (IN), no âmbi- 

to da ANS, para possibilitar às operadoras 

que movimentem livremente parte de seus 

ativos garantidores.

 o Revisar Resolução Normativa (RN) da ANS 

para alterar a forma do cálculo da margem 

de solvência para as cooperativas opera-

doras de planos de saúde.

Objetivos
 o Possibilitar que as cooperativas 

operadoras de planos de saúde 

possam diversificar suas apli-

cações, ativos garantidores e 

reservas, de forma que consi-

gam obter maiores rendimentos.

 o Criar metodologia específica 

de cálculo para a margem de 

solvência das cooperativas ope-

radoras de planos de saúde, no 

âmbito da ANS, tendo em vista 

as particularidades do mode-

lo societário cooperativista.

102

ACOMPANHE! | AGENDAINSTITUCIONAL.COOP.BR



Atores-chave: ANS, Anvisa, ME, MJSP e MS.

Regulação do mercado de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais

Segurança jurídica e regulatória 
para o cooperativismo

Descrição 
As Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) são amplamente utilizadas 

no dia a dia dos hospitais e, por terem custos elevados, têm grande impacto no 

orçamento dos serviços de saúde, tanto no âmbito público, quanto no privado. 

Estimativas apontam que esse mercado movimenta cerca de R$ 25 bilhões 

por ano no Brasil, dos quais R$ 5 bilhões são gastos pelo sistema cooperati-

vista de saúde para atendimento aos seus usuários.

Recentemente, a discussão a respeito da regulação e fiscalização do mer-

cado de OPME ganhou projeção no cenário político nacional, principalmente 

após reportagens apontando a existência de relações espúrias entre fabri-

cantes e distribuidores. 

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criaram Comissões Parlamen-

tares de Inquérito (CPIs) para investigar esse mercado e estão em tramitação 

diversos projetos de lei propondo a regulamentação econômica do setor nas 

duas Casas. No âmbito do Poder Executivo, foi instituído um Grupo de Tra-

balho Interministerial, que propôs medidas para reestruturação e ampliação 

da transparência do mercado de Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

As cooperativas de saúde também estão atentas e preocupadas com o tema. 

O Sistema Unimed, por exemplo, desenvolve ações por meio do Comitê Téc-

nico Nacional de Produtos Médicos (CTNPM) e de um grupo de especialistas 

em OPME, que realizam ações nos âmbitos político, técnico, jurídico e eco-

nômico visando a regulamentação do mercado brasileiro.

2

Propostas
 o Ampliar e fortalecer os espaços de 

participação dos representantes do 

cooperativismo de saúde nas discus-

sões sobre regulação do mercado de 

OPME, que ocorrem em diferentes 

esferas do Executivo.

 o Garantir, junto à ANS, Anvisa e ao 

Ministério da Saúde, a incorporação 

de normativos e ações que regulem 

efetivamente o setor.

Objetivos
 o Reduzir o impacto negativo 

que a ausência de regula-

mentação do setor causa nas 

cooperativas de saúde.

 o Garantir aprovação dos nor-

mativos que buscam a regula-

mentação desse mercado.
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Atores-chave: ME e Susep.

Regulação da participação do cooperativismo 
no mercado de seguros

Segurança jurídica e regulatória 
para o cooperativismo

Descrição 
O mutualismo e o cooperativismo de seguros estão presentes em cerca de 80 países, 

sendo responsáveis por 27% do mercado global de seguros e com um total de ativos 

que chegou a US$ 8,9 trilhões no ano de 2017. 

Mesmo com essa pujança global, esse modelo cooperativo é proibido de atuar legalmente 

no Brasil. Estimativas apontam que existem mais de 1.000 associações e cooperativas 

atuantes nesse setor por todo o país, à margem da regulação, por vezes comercializan-

do produtos e serviços nominados diferente de “seguros” para evitarem autuações por 

parte da Susep – Superintendência de Seguros Privados. 

Porém, essa não conformidade legal e regulatória traz muita insegurança para as insti-

tuições e, em especial, para os usuários dos serviços. Legalizar e regulamentar as coo-

perativas de seguros permitirá a inclusão no mercado de pessoas cuja renda não lhes 

permite contratar junto à indústria formal de seguros, uma vez que existe uma massa de 

cidadãos que é assegurável, mas que não tem acesso ao mercado de seguros no país. 

Estudos internacionais demonstraram a capacidade das cooperativas de atuarem de 

forma independente e em áreas remotas e rurais, apresentando-as como um modelo 

de negócio potencialmente importante para melhorar o acesso aos serviços de seguros. 

Essas entidades podem superar barreiras geográficas, culturais e de modelos de produ-

tos/serviços que outras seguradoras não podem ou não querem ultrapassar.

Some-se a isso o fato das cooperativas criarem uma relação de confiança com o seu 

associado e com a comunidade na qual estão inseridas, reduzindo os riscos morais, o 

que é extremamente valioso no setor securitário.

3

Proposta
 o Garantir que os modelos coope- 

rativo e associativo sejam con-

templados adequadamente nas 

propostas de alteração do De-

creto 73/1996 discutidas pelo 

Ministério da Economia com o 

Poder Legislativo. 

Objetivo
 o Reconhecer o coope-

rativismo como alter-

nativa regulamentada 

e legalizada para o 

acesso a seguros pela 

população brasileira. 

NOVO!
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Atores-chave: Casa Civil, ME e MC.

Regulamentação das 
cooperativas de trabalho

Segurança jurídica e regulatória 
para o cooperativismo

Descrição 
A sanção da Lei 12.690/2012 trouxe o marco regulatório que faltava às cooperativas de tra-

balho, de forma a instituir as diretrizes gerais sobre a sua organização e funcionamento. O 

que se propõe na legislação vigente é uma relação de trabalho e renda decente, sustentada 

pelo esforço conjunto de cidadãos que escolheram ser cooperativistas. Nesse contexto, o 

normativo apresenta, entre outros benefícios, a garantia de direitos sociais do trabalhador 

já previstos na Constituição Federal de 1988, adequando as relações entre cooperativa e 

cooperado, definidas pela Lei Geral das Cooperativas, para a realidade das cooperativas de 

trabalho. Essa legislação vem valorizar as cooperativas legitimamente respaldadas, criadas 

por iniciativa dos próprios trabalhadores, e combater o preconceito de que cooperativismo 

de trabalho é sinônimo de precarização dos direitos trabalhistas e de mão de obra barata. 

E para que essas conquistas sejam efetivamente concretizadas, é fundamental a edição 

de decreto regulamentador que contemple as sugestões da OCB, já exaustivamente de-

batido com os órgãos e movimentos sociais interessados.

Contrapondo essa percepção, órgãos da administração pública ainda possuem dificul-

dade para compreender as especificidades das cooperativas de trabalho, fiscalizando e 

normatizando suas atividades de maneira discricionária, ora restringindo a participação 

das cooperativas na prestação de serviços a empresas públicas e privadas, ora autuando 

as cooperativas sem aplicar a legislação vigente.

Quanto à participação em licitações, o marco regulatório do setor reforça o direito já ad-

quirido com a Lei 12.349/2010, proibindo a discriminação de cooperativas em processos 

licitatórios que tenham por escopo os mesmos serviços, operações ou atividades previstas 

em seu objeto social. Nesse sentido, cabe aos órgãos públicos contratantes, bem como aos 

órgãos de fiscalização do trabalho, o devido reconhecimento da aplicação da nova legislação.

4

Proposta
 o Publicação imediata do de-

creto regulamentador da Lei 

12.690/2012, que trata sobre 

as cooperativas de trabalho, 

em debate desde 2012 com 

o setor.

Objetivos
 o Garantir relações 

entre cooperativa e co- 

operado adequadas à 

realidade das coope-

rativas de trabalho.

 o Concretizar as con-

quistas do marco re-

gulatório das coope-

rativas de trabalho.

 o Garantir a participa-

ção das cooperati-

vas na prestação de 

serviços a empresas 

públicas e privadas.
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Segurança jurídica e regulatória 
para o cooperativismo

Descrição 
O sistema sindical cooperativista é composto pela Confede-

ração Nacional das Cooperativas (CNCoop), entidade sin-

dical de grau superior e âmbito nacional, seis federações e 

por aproximadamente 50 sindicatos que atuam em defesa 

dos interesses da categoria econômica de cooperativas pe-

rante os órgãos públicos e privados, em conselhos, fóruns, 

grupos de trabalho, câmaras temáticas e demais espaços 

de participação destes setores. À CNCoop cabe coordenar e 

integrar as suas entidades de base (federações e sindicatos), 

auxiliando em negociações coletivas de trabalho, prestando 

assistência em questões judiciais e administrativas relativas 

à matéria sindical e trabalhista, assumindo todas as prerro-

gativas de uma confederação patronal.

Fortalecimento da categoria 
econômica cooperativista5

Considerando os princípios da simetria e do parale-

lismo sindicais, torna-se fundamental a promoção de 

um ambiente de segurança jurídica para a atuação das 

entidades sindicais do sistema cooperativista, a fim de 

estimular a qualidade e a eficiência das negociações 

coletivas de trabalho, reduzir custos, resguardar direi-

tos, prevenir responsabilidades e atender à vontade e 

à expectativa justa de cada parte. Ainda hoje, nossas 

entidades sindicais enfrentam percalços na promoção 

e na defesa dos interesses das cooperativas perante os 

órgãos públicos e privados, o que ocasiona prejuízos à 

interpretação das questões sindicais e trabalhistas de 

interesse da categoria.
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 o Atualizar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para 

fazer constar a cooperativa como atividade econômica preponderante.

 o Garantir o regular processamento dos pedidos de registro sindical e de 

alteração estatutária dos sindicatos de cooperativas e de federações, da 

base da CNCoop, buscando a correta aplicação dos princípios de liberda-

de e de unicidade sindicais.

 o Assegurar a observância do Sistema Tripartite Paritário, buscando garan-

tir a participação da CNCoop nos ambientes e discussões envolvendo as 

matérias de interesse da categoria econômica das cooperativas, notada-

mente relações do trabalho e matéria sindical.

 o Colaborar para o aperfeiçoamento dos órgãos colegiados e das instâncias 

deliberativas correlatas, visando o fomento do diálogo social tripartite.

Atores-chave: Casa Civil, ME e IBGE.

Propostas Objetivos
 o Garantir um ambiente de segu-

rança jurídica e sustentabilidade 

para a atuação do sistema sindical 

cooperativista, de modo a preser-

var a harmonia e a integração das 

entidades sindicais do sistema.

 o Ampliar os espaços de interlocução 

entre a CNCoop, o poder público, 

as entidades representativas das 

demais categorias econômicas e 

as entidades de representação dos 

empregados em cooperativas.
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Descrição 
De acordo com a Lei 3.288/2016, o modelo de integração 

vertical prevê a seguinte sistemática: os “integradores” 

fornecem bens, insumos e serviços ao “produtor integra-

do”, que se encarregará da produção de matéria-prima, 

bens intermediários ou bens de consumo final utilizados 

no processo industrial ou comercial do integrador. Ao fi-

nal, uma parte da produção cabe ao integrador, corres-

pondendo à reposição daquilo que disponibilizou, sendo 

o restante da produção de propriedade do produtor in-

tegrado. Nesse contexto, apenas o valor da comerciali-

zação da sua parcela na produção deverá ser utilizado 

para cálculo da contribuição previdenciária devida por 

ele. A integradora, por sua vez, também recolhe a sua 

parcela da contribuição previdenciária. O modelo já era 

conhecido e aplicado pelas cooperativas agropecuárias e 

seus cooperados para a consecução de suas atividades, 

mesmo antes da publicação da lei. 

Ocorre que, a RFB, no entendimento exarado na Solução 

de Consulta COSIT 11/2017, não reconheceu a relação 

de integração vertical entre cooperativa e cooperados, 

concluindo que toda a produção rural entregue à co- 

operativa integra a produção para efeito da incidência da 

contribuição previdenciária. A interpretação dada pela 

RFB aos atos praticados pelas cooperativas desconsidera a previsão 

do dispositivo da lei que assegura a aplicação do modelo ao sistema 

cooperativista, o que resulta em uma afronta às disposições cons-

titucionais que determinam o apoio e estímulo ao cooperativismo 

e asseguram o tratamento tributário adequado ao ato cooperativo 

praticado por estas sociedades. Constata-se que a aplicação desta 

interpretação culminará em uma excessiva oneração no custo de 

produção no regime de integração praticados pelas sociedades co-

operativas, representando flagrante desvantagem em relação aos 

demais modelos societários.

Neste sentido, ainda que não seja favorecido, o enquadramento tri-

butário dos atos cooperativos não pode ser desvantajoso em relação 

ao dos atos praticados pelas demais sociedades. Há que se assegurar 

o tratamento isonômico entre os vários tipos de integradores, pois a 

cooperativa também recolhe a parcela da contribuição previdenciária 

que lhe cabe, neste caso incidente sobre a folha de pagamento, não 

resultando a relação de integração entre cooperativa-cooperado em 

ausência de arrecadação tributária.

Em resumo, a interpretação desacertada da RFB desestimula o 

cooperado a permanecer no sistema de integração em sua coope-

rativa. Assim sendo, a OCB busca a reversão deste entendimento, 

por meio de ações perante o Poder Executivo e o Poder Legislativo.

Segurança jurídica e regulatória 
para o cooperativismo

Integração vertical: reversão da 
Solução de Consulta Cosit 11/20176

NOVO!
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Atores-chave: Casa Civil, ME e RFB.

 o Reversão do entendimento emanado na Solução de Consulta 

COSIT 11/2017, garantindo a observância das peculiaridades 

inerentes ao modelo cooperativista e o adequado tratamento 

tributário aos seus atos, que ainda que não seja favorecido, 

não pode ser desvantajoso em relação ao dos atos praticados 

pelas demais sociedades.

Proposta Objetivos
 o Reconhecimento da aplica-

ção do sistema de integração 

às sociedades cooperativas.

 o Garantir o tratamento isonômi-

co entre os vários tipos de in-

tegradores, sejam sociedades 

mercantis ou cooperativas.

 o Assegurar a correta incidência da 

contribuição previdenciária do 

produtor rural incidente sobre a 

comercialização nas operações re-

alizadas em regime de integração.
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Segurança jurídica e regulatória 
para o cooperativismo

Recuperação judicial de produtores 
rurais pessoas físicas7

Descrição 
Nos últimos anos, inúmeros produtores rurais 

em situação de crise financeira têm recorrido 

ao Poder Judiciário buscando acesso ao favor 

legal da recuperação judicial, instrumento 

jurídico claramente dirigido a empresários 

e sociedades empresárias.

Ocorre que, no ano de 2019, em caso emble-

mático, a Quarta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), ao julgar pedido de recupe-

ração de um grande grupo do agronegócio, 

reconheceu que o produtor rural, na ocasião 

do pedido de recuperação judicial (RJ), não 

precisa estar inscrito há mais de dois anos 

no Registro Público de Empresas Mercantis 

e que tal favor legal sujeita todos os créditos 

existentes na data do pedido, inclusive os 

anteriores à data da inscrição.

Nesse contexto, como a possibilidade de a pessoa física se legiti-

mar a lançar mão do favor legal da recuperação judicial (RJ) não 

fazia parte da expectativa dos credores, as recentes decisões 

judiciais nesse sentido fizeram surgir clara ruptura das bases do 

negócio jurídico original, não consideradas quando da avaliação 

e da contratação do crédito pelo devedor, o que gera um cenário 

de extrema insegurança jurídica em relação aos negócios jurídicos 

celebrados no contexto do agronegócio, afetando inclusive as ativi-

dades desenvolvidas por cooperativas de crédito e agropecuárias. 

Daí decorre, principalmente, o risco de um generalizado encareci-

mento do crédito e sua diminuição de acesso pelo produtor rural.

Ante tal cenário, e cientes da necessidade de se garantir ao pro-

dutor rural o acesso a instrumentos jurídicos adequados de su-

peração de eventual crise financeira, entendemos necessária a 

elaboração de um diploma legal específico, considerando todas 

as particularidades do tomador do crédito e do setor econômico 

do agronegócio.

NOVO!
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 o Garantir aos produtores rurais pesso-

as físicas um procedimento de recu-

peração extrajudicial específico, em 

legislação própria, que seja barato, 

simplificado e desburocratizado, res-

peitando as peculiaridades que envol-

vem o segmento econômico.

Atores-chave: ME e Mapa.

PropostaObjetivos
 o Assegurar legalmente a natureza constitutiva do 

registro da atividade rural na Junta Comercial, ou seja, 

garantir que, somente após a formalização do registro, 

a atividade rural poderá ser considerada empresária.

 o Reverter a insegurança jurídica de fomentadores e 

financiadores da atividade rural, causada por decisões 

judiciais que vêm deferindo pedidos de recuperação judicial de 

produtores rurais, inclusive estendendo seus efeitos a créditos 

anteriores à formalização do registro da atividade empresarial.

 o Permitir aos produtores rurais não empresários o acesso a 

um instrumento legal de superação de crises econômico-

financeiras adequado às peculiaridades e ao tratamento 

diferenciado conferido a eles pelo ordenamento jurídico.

 o Evitar o encarecimento e/ou a escassez do crédito 

 rural, preservando este fundamental instrumento 

de promoção e fomento do agronegócio.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Descrição 
Tendo em vista a importância das cooperativas 

brasileiras para a inclusão produtiva, o desen-

volvimento regional e a transformação da vida 

de milhões de pessoas, principalmente em 

tempos de busca pelo reequilíbrio econômico 

do país, a OCB tem trabalhado para a sensibi-

lização e compreensão do governo no sentido 

de garantir e ampliar a participação das coo-

perativas nas contratações públicas.

Diversas políticas públicas dessa natureza já 

contam com a participação de cooperativas, 

a exemplo do Programa de Aquisição de Ali-

mentos (PAA) e do Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar (PNAE). Nas três esferas da 

federação, os governos incentivam a participa-

ção do cooperativismo em seus programas de 

compras, tendo em vista sua capacidade de 

organizar a produção, ampliar a capilaridade 

e reduzir os custos operacionais e logísticos 

das contratações públicas de bens e serviços.

Todavia, ainda existem algumas regulações e ações governamentais que não con-

templam em sua totalidade as especificidades do modelo cooperativista e, dessa 

forma, merecem ajustes para melhor atingirem os seus objetivos. Exemplo disso é o 

Decreto 8.538/2015, que regulamenta o incentivo aos pequenos negócios nas contra-

tações no âmbito da administração pública federal. Esse normativo, ao desconside-

rar os diversos modelos de cooperativas que se enquadram nos limites de pequenos 

negócios e participam de compras públicas, acaba por restringir o acesso à política 

pública de incentivo ao qual essas cooperativas já têm o direito legal de participar.

Outros exemplos de dificuldades enfrentadas por algumas cooperativas nas con-

tratações públicas são a vedação ilegal à participação de cooperativas de trabalho 

em diversos editais de licitação e o entendimento equivocado a respeito da pres-

tação do serviço de agregação de valor à produção em prol de seus cooperados.

Dessa forma, é importante que o governo leve em consideração as propostas aqui 

apresentadas e discuta com a OCB a melhor maneira de implementá-las. Além de 

fortalecer as políticas públicas que envolvem contratações governamentais, as 

sugestões que propomos visam atender aos comandos constitucionais dispos-

tos no art. 5º, incisos XVIII e art. 174, § 2º, que determinam ser papel do Estado, 

como agente normativo e regulador da atividade econômica, o apoio e estímulo 

ao cooperativismo.

Participação das cooperativas 
nas contratações públicas1
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Atores-chave: Casa Civil, Mapa, MC e ME.

Propostas
 o Retificar o texto do Decreto 8.538/2015, substituindo na ementa, 

no art. 1º e no art. 13 as menções a “sociedades cooperativas de 

consumo” por “sociedades cooperativas”.

 o Obter reconhecimento pelos órgãos que fiscalizam, bem como 

pelos órgãos que contratam serviços por meio licitatório, da 

participação das cooperativas de trabalho em licitações, con-

forme previsto na legislação vigente: art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 

8.666/1993 e art. 10, § 2º da Lei 12.690/2012. 

 o Incentivar, por meio da política de compras governamentais, a agri- 

cultura familiar e suas cooperativas, com fomento à produção sus- 

tentável, ao processamento e industrialização de alimentos e à 

agregação de valor à produção.

 o Criar uma linha de crédito no âmbito do Pronaf para financiamen-

to do capital de giro de cooperativas que participam de compras 

públicas para financiar suas operações de curto prazo e garantir 

a receita do produtor beneficiário em casos de atrasos no rece-

bimento dos valores contratados com o poder público. Nesses 

casos, a garantia deve ser o próprio recebimento garantido pelo 

contrato com o órgão comprador.

Objetivos
 o Garantir a participação 

de cooperativas nos pro-

cessos de contratação no 

âmbito do poder público.

 o Garantir tratamento diferen-

ciado e simplificado a todas as 

cooperativas enquadradas nos 

limites de pequenos negócios 

nas contratações com o poder 

público federal, em conformi-

dade com a legislação atual.

 o Fortalecer a política pública 

de direcionamento do poder 

de compra do Estado para in-

duzir o desenvolvimento local 

e a distribuição de renda por 

meio do incentivo à partici-

pação das cooperativas nas 

compras governamentais.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Descrição 
A atividade agropecuária está constantemente expos-

ta a uma vasta gama de fatores que afetam direta ou 

indiretamente a cadeia produtiva. O setor é altamen-

te influenciado por circunstâncias que independem 

do planejamento por parte do produtor rural, como 

ocorre nos casos de alterações climáticas severas, 

podendo impactar drasticamente a renda no campo. 

A adoção de políticas públicas que busquem mitigar 

os riscos inerentes à produção rural e incentivem o 

produtor a permanecer em sua atividade é de funda-

mental importância para a garantia do abastecimen-

to de matérias-primas fundamentais ao desenvolvi-

mento econômico e à segurança alimentar do país.

Nesse contexto, paralelamente às políticas de cré-

dito e seguro rural, programas como a Política de 

Garantia de Preços Mínimos (PGPM) têm papel fun-

damental como ferramenta de suporte ao produtor 

rural, visando a diminuição de eventuais prejuízos 

devido a reduções bruscas nos preços de mercado. 

A adoção de tal instrumento de comercialização da 

produção agrícola pode acontecer pela compra dos 

produtos, pela equiparação do preço ao valor de 

mercado ou pela subvenção.

Com objetivo similar, o Programa de Garantia de Preços para a 

Agricultura Familiar (PGPAF) é uma das ações de apoio ao setor 

que integra o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-

tura Familiar (Pronaf) e tem como objetivo garantir a sustentação 

de preços do agricultor familiar, estimular a diversificação da 

produção agropecuária e articular as diversas políticas de cré-

dito e de comercialização agrícola. O PGPAF garante às famílias 

agricultoras que acessam o Pronaf Custeio ou o Pronaf Investi-

mento, em caso de baixa de preços no mercado, um desconto 

no pagamento do financiamento, correspondente à diferença 

entre o preço de mercado e o preço de garantia do produto.

É relevante ressaltarmos também a importância do adequa-

do dimensionamento e manutenção dos estoques regulado-

res pelo poder público. No quesito abastecimento interno, os 

estoques têm importante função como reservas estratégicas 

em casos de situações críticas, a exemplo de catástrofes am-

bientais, regulando o mercado e corrigindo fortes desequilí-

brios, preservando assim a movimentação da cadeia produtiva.

Outro exemplo importante de mecanismo de política públi-

ca que auxilia na garantia de renda ao pequeno produtor 

rural, fundamentado na inclusão social e produtiva da agri-

cultura familiar, no desenvolvimento regional e na produção 

Garantia de renda ao produtor rural e 
regularidade de abastecimento2
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Propostas
 o Aperfeiçoamento dos mecanismos vinculados 

ao PGPM e ao PGPAF, considerando os custos 

reais de produção dos diferentes produtos nas 

diversas regiões do país.

 o Manutenção de estoques reguladores com vis-

tas ao atendimento de demanda em momentos 

e regiões deficitárias.

 o Manutenção e aprimoramento do programa SCS 

com foco na inclusão e organização da cadeia 

produtiva da agricultura familiar por meio do 

cooperativismo.

Atores-chave: Mapa, ME e MME.

sustentável de matéria-prima para geração de ener-

gia renovável é o Selo Combustível Social (SCS), ins-

trumento do Programa Nacional de Produção e Uso 

de Biodiesel (PNPB). O selo é a identificação conce-

dida pelo governo federal aos produtores de biodie-

Objetivos
 o Fomentar a garantia de renda 

ao produtor rural com base 

em instrumentos a exemplo da 

PGPM, do PGPAF e do SCS.

 o Aprimorar os mecanismos adotados 

na comercialização da produção 

agrícola por meio do poder público 

tais como o Pepro, a AGF e o PEP.

 o Garantir o fluxo de abastecimento 

interno de produtos agropecuários 

através do adequado dimensiona-

mento dos estoques reguladores.

sel que se enquadram em alguns pré-requisitos pre-

vistos na legislação, conferindo à indústria o caráter 

de promotora de inclusão social e produtiva da agri-

cultura familiar, propiciando benefícios para ambos 

os participantes.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Descrição 
A defesa agropecuária desempenha um papel 

relevante no desenvolvimento do setor agrope-

cuário e agroindustrial, através de seus progra-

mas sanitários, no abastecimento do mercado 

interno e na prospecção de mercados externos. 

Dessa forma, é de relevância estratégica a contí-

nua evolução da organização e dos processos do 

Sistema de Defesa Agropecuária, uma vez que 

a constante modernização é um pré-requisito 

para conquistar a credibilidade dos mercados 

doméstico e internacional.

Atualmente, o consumidor está cada vez mais 

consciente de seus direitos e mais exigente com 

a garantia da qualidade dos alimentos. Esse 

cenário reflete uma maior cobrança sobre as 

empresas, principalmente quando há proble-

ma em um produto. No Brasil, com um sistema 

agroindustrial de grandes dimensões em todos 

os elos da cadeia, é necessária uma moderni-

zação do Sistema de Defesa Agropecuária, a 

fim de prover o controle eficiente e efetivo nos 

estabelecimentos produtores.

Nesse sentido, o conceito de autocontrole e suas ferramentas são 

importantes para harmonizar as relações entres os setores público 

e privado. Para o setor privado, setor regulado, o autocontrole con-

fere maior responsabilidade para o agente da produção, que deve 

ser capaz de controlar seus processos e produtos, pensando na 

gestão da qualidade e na segurança do consumidor. Já para o setor 

público, setor regulador, o autocontrole implementa uma metodo-

logia mais moderna e assertiva, através da atuação mais eficiente 

das auditorias e fiscalizações.

Considerando a importância do cooperativismo agropecuário em di-

versas cadeias produtivas, o Sistema OCB coordena grupos técnicos 

formados por representantes de suas cooperativas agropecuárias 

afiliadas para a modernização do Sistema de Defesa Agropecuária 

através do Programa de Autocontrole. As modernizações serão muito 

importantes para orientar cooperados e cooperativas, na adoção de 

boas práticas de produção e na gestão da qualidade dentro de todos 

os segmentos das cadeias produtivas. Através dos grupos técnicos, 

buscamos a fundamentação para embasar suas proposições e for-

talecer seu posicionamento. O Sistema OCB também participa do 

Comitê Técnico Permanente de Programas de Autocontrole da SDA/

Mapa, colegiado responsável pelas diretrizes e pela consolidação dos 

programas de autocontrole.

Adoção dos princípios do autocontrole 
na defesa agropecuária3
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Propostas
 o Formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre o Mapa 

e a OCB, visando implementar ações e atividades nos eixos 

do plano de defesa agropecuária.

 o Colaborar com o Mapa na construção de marcos regulatórios 

de relevância para o desenvolvimento das cadeias produtivas.

 o Realizar harmonização de normas e procedimentos através 

de workshops conjuntos entre o Mapa e a OCB, com objeti-

vo de facilitar a apresentação de soluções para os principais 

gargalos vivenciados pela cadeia produtiva.

Atores-chave: Mapa e Anvisa.

Objetivos
 o Contribuir com o Comitê Técnico Permanen-

te de Programas de Autocontrole da SDA/

Mapa, para que sejam adotadas as novas 

ferramentas e sistemas de gestão da quali-

dade na produção de alimentos e insumos.

 o Levar para discussão as propostas de melhorias 

apontadas pelas cooperativas agropecuárias, 

que são fundamentais para promover a qualida-

de e a competitividade da produção nacional.

 o Permitir que as cooperativas ampliem e 

fortaleçam os seus mercados por meio da 

adoção de práticas mais modernas de ges-

tão da qualidade na produção de pro-

dutos de origem animal e vegetal.

 o Permitir que as cooperativas moderni-

zem os seus sistemas de produção por 

meio de modernos conceitos de pro-

dução e gestão da qualidade.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Descrição 
Consideramos que a expansão da conectividade no meio rural é 

um dos principais meios para, tanto a melhora da produtividade 

do 1º setor, quanto para o desenvolvimento socioeconômico 

dessas áreas. Neste contexto, o cooperativismo brasileiro de 

infraestrutura tem muito a contribuir para a conectividade do 

rural brasileiro. 

Atualmente, as 135 cooperativas do Ramo Infraestrutura do país 

permitem que mais de 4 milhões de pessoas tenham acesso a 

serviços de infraestrutura de qualidade a um preço justo. Des-

ta maneira, a permissão para que o cooperativismo atue, com 

plenitude, como prestador de serviços de telecomunicações, 

com ênfase para a conexão à internet, permitirá que cidadãos 

residentes em áreas rurais mudem o patamar da agropecuá-

ria brasileira, com a maior eficiência de processos produtivos, 

desde o maior acesso à informação, pesquisa e educação; a 

emissão da nota fiscal eletrônica; abertura, consulta de extrato 

e transferências bancárias; acesso a novos mercados; até a 

adoção de agricultura de precisão e procedimentos remotos 

e autômatos de gestão da propriedade.

Além disso, a conectividade por cooperativas pode con-

tribuir para diminuir a distância do urbano com o rural, 

fator que contribui na sucessão familiar, ou seja, os filhos 

têm melhores condições para permanecer no campo e 

assim continuarem a aprimorar a atividade dos seus pais.

A expertise necessária para a prestação desse serviço já 

está no nosso sangue, corroborado pela universalização 

da energia elétrica, por cooperativas, aos rincões rurais do 

país no início deste milênio. Atualmente, seis cooperativas 

já oferecem a atividade e levam internet de qualidade a 

aproximadamente 35 mil pessoas, porém, a atual legisla-

ção não permite que o cooperativismo atue de forma ple-

na, e estas cooperativas pioneiras tiveram que constituir 

empresas limitadas, desvirtuando as vantagens ofereci-

das às pessoas que decidem cooperar entre si para um 

objetivo comum, dificultando a expansão e até mesmo 

a prestação do serviço a preços módicos e acessíveis ao 

consumidor final. E o fator preço é essencial para a ade-

são dos pequenos e médios produtores rurais.

4 Conectividade 
rural

NOVO!
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Atores-chave: Mapa, MCTIC, Anatel e ME.

Propostas
 o Incentivo à implantação de projetos coletivos para o atendimento das áreas rurais, 

principalmente pela associação de produtores rurais em cooperativas.

 o Simplificação do processo de obtenção de outorga de prestação de serviços de Tele-

com para as áreas rurais.

 o Expansão do limite de crédito para projetos de conexão rural no âmbito do Proagro.

 o Adequações no Plano Safra para utilização de financiamentos para conexão rural.

 o Incentivo ao financiamento privado (cooperativas de crédito e bancos), por meio de 

políticas públicas.

 o Desburocratização no licenciamento ambiental para o setor.

 o Redução das tarifas cobradas no âmbito do Fistel.

 o Concessão de descontos no âmbito do Fust para empreendimentos de conexão rural.

Objetivos
 o Ampliar o acesso à inter-

net por cidadãos resi-

dentes em áreas rurais.

 o Possibilitar que o coope-

rativismo brasileiro de 

infraestrutura possa ofe-

recer produtos e serviços 

de telecomunicações.

 o Desburocratizar as re-

gras do setor, amplian-

do a livre concorrência.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Objetivos
 o Garantir um ambiente de segurança 

jurídica adequado ao desenvolvimen-

to do cooperativismo de eletrificação.

 o Permitir que o cooperativismo seja 

uma alternativa sustentável para a 

expansão de acesso à energia elétrica.

 o Permitir acesso das cooperati-

vas à energia com preços dife-

renciados em função das carac-

terísticas do fornecimento de 

energia aos seus consumidores.

 o Mitigar o impacto da retirada dos 

descontos tarifários nos consumido-

res das cooperativas, em sua maioria 

pequenos produtores rurais com 

pequena capacidade de absorção de 

custos adicionais e com grande im-

portância para a economia regional.

Descrição 
As cooperativas de distribuição de energia, em função das características 

de seus mercados e da qualidade da prestação de seus serviços, necessi-

tam de um tratamento diferenciado por parte do poder público que pos-

sibilite o equilíbrio econômico-financeiro da cooperativa e a tão almejada 

modicidade tarifária às comunidades atendidas por elas.

Esse público está distribuído majoritariamente no meio rural e possui como 

características a baixa densidade de consumidores por quilômetro de rede 

e menor margem econômica na produção rural desenvolvida.

O desconto na compra de energia concedido às cooperativas autorizadas 

de distribuição foi fundamental para o desenvolvimento das comunida-

des, porém possui prazo para acabar. Segundo prevê o artigo 1° do De-

creto 7.891/2013, o desconto será reduzido até sua extinção em 2023. 

Em dezembro de 2019, o Sistema OCB reapresentou o tema ao Ministério 

de Minas e Energia com objetivo de buscar alternativas que minimizassem 

o impacto do fim dos descontos nas cooperativas e em seus consumido-

res. Desde então, ações estão sendo realizadas para mitigar ou anular os 

impactos negativos da retirada desse desconto.

5 Democratização 
da energia
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Atores-chave: MME, Aneel e ME.

Propostas
 o Criar um grupo de trabalho no Ministério de Minas e Energia para buscar alterna-

tivas para mitigar a retirada dos descontos tarifários.

 o Garantir, por meio de normativos específicos, que as cooperativas possam atender 

todas as classes de consumidores, sem limitações de carga, possibilitando assim 

o desenvolvimento regional e a diminuição dos custos operacionais.

 o Criar mecanismos eficientes que possibilitem a aquisição ou investimento das 

cooperativas em energia com baixo custo transacional. Exemplo: leilões especí-

ficos para fornecimento de energia às cooperativas.

 o Aprimorar os normativos existentes ampliando os incentivos, inclusive com linhas de 

crédito específicas, para que as cooperativas busquem ampliar a geração de energia.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Descrição 
O comércio internacional é uma ferramenta fundamental para 

o desenvolvimento nacional. A balança comercial brasileira 

segue positiva, ainda que nossas exportações tenham caído 

6,4% em comparação com 2018, segundo dados do Comex-

Vis. É indispensável investir no comércio exterior para evitar 

que isso continue acontecendo. Acreditamos que o modelo 

cooperativista muito pode contribuir para as exportações bra-

sileiras. O arranjo cooperativo colabora para a padronização e 

alcance de escala tão necessários para que um empreendedor 

consiga exportar. Pode contribuir também para a diversifica-

ção da pauta exportadora brasileira ao viabilizar o processo 

de agregação de valor aos produtos básicos.

Nosso modelo tem se consolidado como grande ator da econo-

mia global. As 300 maiores cooperativas representam 2,5% do 

PIB mundial, segundo dados divulgados pela Aliança Coope-

rativa Internacional. Se fossem um país, essas cooperativas se 

posicionariam como nona maior economia do mundo. Estamos 

seguros que o cooperativismo brasileiro, mesmo com todas as 

dificuldades que enfrenta, tem se inserido na economia global.

Em um cenário de crescente esforço da comunidade interna-

cional em uniformizar regramentos de gestão e, principalmen-

te, contabilidade, acreditamos que o Governo Brasileiro deve 

considerar as especificidades do modelo cooperativista ao 

assinar acordos internacionais ou internalizar regras de orga-

nismos internacionais especializados, tais como o Conselho 

Internacional de Padrões de Contabilidade. 

Acreditamos que investir na agenda de negociações é um 

meio de impulsionar a inserção de mais cooperativas bra-

sileiras no mercado internacional e alavancar os números 

do comércio brasileiro. Nesse sentido, apoiamos o avanço 

nas negociações de acordo comercial que o Mercosul vem 

empreendendo com o Canadá e com a Coreia do Sul, entre 

outros. O fomento e o fortalecimento de redes produtivas e 

parcerias nas regiões de fronteira podem alavancar as trocas 

comerciais dessas cooperativas. No Sul do Brasil, por exem-

plo, há um grande potencial de exportação e importação de 

produtos e serviços de nossas cooperativas.

Com esse foco, acreditamos que a regulamentação e a con-

sequente entrada em vigor do Estatuto das Cooperativas 

do Mercosul, instrumento proposto no âmbito da Reunião 

Especializada de Cooperativas do Mercosul, as cooperati-

vas brasileiras poderão ampliar seus negócios no Cone Sul.

Comércio exterior 
e inserção internacional6
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Objetivos
 o Fortalecer as condições de acesso das 

cooperativas aos mercados externos.

 o Fomentar a participação de coope-

rativas no mercado internacional.

 o Aprimorar os fatores de competitivida-

de nas regiões menos desenvolvidas.

 o Fortalecer a integração regional atra-

vés da facilitação das trocas co-

merciais em regiões de fronteira.

 o Ampliar a coleta e facilitar a di-

vulgação de dados de comér-

cio exterior de cooperativas.

Já o cooperativismo de transporte, atuante também na ex-

portação de serviços de frete para os países sul-americanos, 

possui grande potencial de expansão de seus negócios na 

região. Para isso, acreditamos que a inclusão do modelo co-

operativista no texto do Acordo sobre Transporte Internacio-

nal Terrestre trará segurança jurídica à internacionalização 

de nossas cooperativas.

Estamos certos de que ter acesso a informações sobre as ex-

portações de cooperativas brasileiras, como o montante ex-

portado e os mercados para os quais os produtos cooperativos 

Propostas
 o Ampliar o acesso aos dados estatísticos de exportações de cooperativas, 

fomentando estudos de mercados e ações de promoção comercial do setor.

 o Implementar projetos contínuos de acesso a mercados por meio de partici-

pação em feiras internacionais, missões comerciais e rodadas de negócios 

voltadas às cooperativas exportadoras e incipientes.

 o Ampliar o acesso a mercados por meio da celebração de novos acordos comer- 

ciais, alianças ou parcerias regionais, garantindo a convergência de normas entre 

os atores envolvidos e a promoção da sustentabilidade da produção brasileira.

 o Adequar as regras tributárias nacionais, de forma a promover competitivi-

dade, segurança jurídica e condições favoráveis aos investimentos do setor 

produtivo brasileiro no mercado internacional.

 o Fortalecer a representação de interesses do setor produtivo brasileiro frente 

ao público internacional, visando o aumento da inserção do país em cadeias 

globais de valor. 

estão sendo enviados, pode ser um fator de sucesso na hora 

de definir ações de mercado para o setor cooperativista. Essas 

informações podem auxiliar no processo de preparação das 

cooperativas para acessar novos mercados internacionais, bem 

como para propor a diversificação dos países compradores. 

Participar do comércio internacional pode trazer oportunida-

des de melhoria de renda e dos processos de gestão das nos-

sas cooperativas. Estamos seguros que o apoio ao comércio 

exterior de cooperativas traz benefícios em grande escala ao 

desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Atores-chave: ME, MRE, Mapa e Apex-Brasil.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Descrição 
A Constituição Federal de 1988 determinou a universaliza- 

ção da saúde no Brasil, o colocando como o único a ter 

esse tipo de sistema entre os países com mais de 100 mi-

lhões de habitantes, segundo informações do Ministério 

da Saúde. Em um país com dimensão continental, esse é 

um desafio muito ousado e que necessita de esforços de 

toda a sociedade.

A complexidade desse tema pode ser percebida a partir 

do artigo 197 da Constituição, o qual afirma que “são de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, caben-

do ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. 

Ou seja, a Carta Magna prevê a possibilidade de parcerias 

entre o setor público e o privado no âmbito da saúde, de 

forma a garantir a universalização do serviço. Outros as-

pectos também devem ser levados em consideração, como 

a qualidade do serviço prestado, a capacidade técnica 

de atendimento e a eficiência na aplicação de recursos 

necessários ao bom funcionamento da saúde no Brasil.

O cooperativismo de saúde agrega hoje cerca de 200 mil co-

operados e está presente em 85% dos municípios do país. Os 

profissionais de saúde ligados às cooperativas operadoras mé-

dicas e odontológicas atenderam em 2019 mais de 25 milhões 

de pessoas, movimentaram cerca de R$ 75 bilhões e detêm, 

atualmente, 32% do mercado privado de saúde.

Além da capilaridade e da capacidade de atendimento, as co- 

operativas de saúde são uma alternativa ao modelo apresen-

tado pelas empresas de medicina e odontologia de grupo, que 

visam unicamente à remuneração do capital, deixando em 

segundo plano as pessoas, que deveriam ser o principal foco 

das instituições de saúde, públicas ou privadas.

Outro importante espaço para a participação do cooperativis-

mo é na recém lançada Câmara da Saúde 4.0, uma parceria 

dos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comuni-

cações e da Saúde. Nela, atores públicos e privados do setor 

da saúde debaterão medidas para tornar a saúde brasileira 

cada vez mais tecnológica e inovadora. O projeto piloto da Câ-

mara será em Alagoas, sendo posteriormente ampliado para 

todo o país. 

Participação do cooperativismo de saúde 
no SUS e na Câmara da Saúde 4.07
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Propostas
 o Incentivar e garantir parcerias público-privadas para parti-

cipação do cooperativismo de saúde no SUS, nos âmbitos 

federal, estaduais e municipais.

 o Promover a aproximação institucional da OCB com o Mi-

nistério da Saúde e com órgãos governamentais atuantes 

no setor de saúde. 

 o Garantir a participação do cooperativismo de saúde nos 

debates a nas ações da Câmara da Saúde 4.0. 

Objetivo
 o Reconhecer o cooperativis-

mo como alternativa viável para 

o acesso à saúde pela popula-

ção brasileira, possibilitando que 

as cooperativas atuem tanto de 

forma suplementar como com-

plementar à saúde pública.

Atores-chave: Casa Civil, ME, MCTIC e MS.

Assim, consideramos ser estratégico para o país o reco-

nhecimento do cooperativismo como alternativa viável 

para o acesso à saúde pela população brasileira, a partir 

de parcerias público-privadas para atendimento do Sis-

tema Único de Saúde (SUS) por cooperativas de saúde 

e da participação delas na Câmara da Saúde 4.0. 

Dessa forma, o setor assume o compromisso de 

disponibilizar a oferta de serviços de alta quali-

dade à sociedade, tendo como garantia o apoio e 

estímulo do investimento público.
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Descrição 
Apesar de o cenário normativo prever o repasse dos re-

cursos do FCO, do FNE e do FNO para o cooperativismo 

de crédito, o montante acessado pelo Sistema Nacional 

de Crédito Cooperativo (SNCC) tem sido bastante infe-

rior aos valores necessários ao atendimento do quadro 

de cooperados. Esse fator se configura como um dos 

grandes obstáculos para que os fundos constitucionais 

alcancem maior eficácia, já que os recursos muitas vezes 

não chegam às localidades remotas e de acesso restrito, 

onde as grandes entidades financeiras não estão presen-

tes ou não têm interesse em atuar. Tal desafio é men-

cionado em estudo do Ipea que aponta a necessidade 

de aprimoramento da utilização dos fundos constitu-

cionais, dada sua elevada concentração em municípios 

que já são dinâmicos e desenvolvidos (em detrimento 

de municípios de pequeno porte).

Em 2017, após árduo trabalho realizado pela OCB, o 

Ministério da Integração Nacional publicou a Porta-

ria 23/2017, que tornou o processo de repasse mais 

dinâmico e transparente. Em tese, facilitou o acesso 

do cooperativismo de crédito aos recursos dos fundos 

constitucionais. Os bancos administradores passaram a 

Aprimoramento 
de políticas públicas

Devido acesso  
aos fundos constitucionais8

ter a obrigatoriedade de informar às instituições operadoras, 

até 15 de dezembro de cada ano, os limites para contrata-

ção de operações de crédito, trazendo maior previsibilidade 

e transparência para as cooperativas financeiras poderem 

planejar a utilização dos recursos. Anteriormente, não havia 

expressa no regulamento uma data para a divulgação dessas 

informações, o que, por vezes, ocasionava dificuldades para 

os agentes operadores utilizarem tais recursos.

Já em 2018, OCB e Frencoop atuaram de forma profícua 

para incluir na Medida Provisória 812/2017, convertida na 

Lei 13.682/2018, alguns dispositivos que buscaram desbu-

rocratizar e simplificar o acesso aos fundos constitucionais 

pelas cooperativas de crédito. A proposta também assegurou 

o repasse de 10% do Fundo Constitucional do Centro-Oes-

te (FCO) às cooperativas de crédito ou o valor efetivamente 

demandado por essas instituições, desde que comprovem, 

para o banco administrador, capacidade técnica e estru-

tura operacional e administrativa para atuar com as linhas 

de crédito dessa finalidade. Apesar da recente conquista, a 

OCB continua trabalhando para garantir o efetivo repasse de 

recursos pelos bancos administradores, de acordo com os 

volumes solicitados pelos bancos cooperativos.
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Objetivos
 o Aumentar a dinâmica, a eficácia e a abran-

gência do repasse dos fundos constitucionais.

 o Fortalecer a imagem do cooperativismo como 

agente de inclusão produtiva e financeira e 

de promotor do desenvolvimento regional.

Proposta
 o Garantir o repasse de recursos de Fundos Constitu-

cionais de Financiamento através do Sistema Nacio-

nal de Crédito Cooperativo em volumes adequados 

às demandas apresentadas pelo segmento. 

Atores-chave: Casa Civil, MDR, ME, Sudam, Sudeco, 

Sudene, Basa, BB e BNB.
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Descrição 
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), instituída pelo governo federal em 2007, 

tem o objetivo de reduzir as desigualdades regio-

nais e ativar os potenciais de desenvolvimento 

das regiões brasileiras, a partir da melhor distri-

buição das atividades produtivas no território. 

Com base nesses objetivos, o Poder Executivo 

desenvolve planos, programas, ações e instru-

mentos financeiros que promovam a inclusão 

social, a produtividade, a sustentabilidade am-

biental e a competitividade econômica.

As cooperativas, por terem objetivos muitos si-

milares aos da PNDR no que se refere à inclusão 

social e econômica de seus cooperados, à promo-

ção do desenvolvimento sustentável e especial-

mente em relação à preocupação com o desen-

volvimento local das regiões em que se inserem, 

podem ser grandes aliadas do poder público para 

redução das desigualdades regionais no Brasil. 

Todavia, esse potencial não tem sido totalmente 

aproveitado, o que configura uma oportunidade 

de aprimoramento dessa política pública.

Nesse sentido, tem sido pleiteado pelo setor cooperativista o acesso do seg-

mento ao Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), criado pela Lei 

Complementar 129/2009 e regulamentado pelo Decreto 8.067/2013, com a 

finalidade de assegurar recursos para a realização de investimentos na área de 

atuação da Sudeco em infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos 

produtivos de grande capacidade germinativa de novos negócios e atividades 

produtivas. Esses recursos são destinados a investimentos de grande porte (a 

partir de R$ 30 milhões) de interesse de pessoas jurídicas que venham a ser 

implantados, modernizados ou diversificados na área de atuação da Sudeco.

Em virtude de o Decreto 8.067/2013 não prever textualmente o termo “pes-

soas jurídicas”, mas sim “empresas” como beneficiárias dos recursos, as 

cooperativas estão sendo impossibilitadas de buscarem o acesso ao FDCO, 

o que cria uma situação de desestímulo ao cooperativismo, ao contrário dos 

comandos constitucionais.

Ao final de 2019, o governo editou o Decreto 10.152, que alterou o regulamento 

do FDCO. Entre as mudanças, deixou de figurar o termo “empresas” ao tratar 

dos beneficiários dos recursos, na linha do que vem defendendo o Sistema OCB.

Esse foi um grande avanço em relação ao pleito, porém resta agora a regu-

lamentação do Decreto pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio 

de proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Aprimoramento 
de políticas públicas

Participação do cooperativismo na Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 

9
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Objetivos
 o Aumentar a dinâmica, a eficácia e 

a abrangência do repasse dos fun-

dos constitucionais aos programas 

de desenvolvimento regional.

 o Reduzir as desigualdades econômicas 

e sociais regionais a partir da descen-

tralização de incentivos ao setor pro-

dutivo, tendo em vista o maior alcan-

ce de municípios de pequeno porte.

Propostas
 o Regulamentação, pelo CMN, do Decreto 10.152/2019, 

incluindo expressamente as cooperativas como bene-

ficiárias dos recursos do FDCO. 

 o Formalizar parcerias com instituições financeiras de 

caráter regional para desenvolvimento de programas 

e projetos de estímulo ao cooperativismo nas regiões 

de abrangência dos fundos constitucionais.

Atores-chave: MDR, CMN, Sudam, Sudeco, Sudene, 

Basa, BB e BNB.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Desenvolvimento sustentável 
na mineração10

Descrição 
Dada a importância do cooperativismo e da mineração para 

o país, a CF/88, define em seu art. 174, § 2º e 3º o estímulo 

ao cooperativismo e outras formas de associativismo, e a 

organização da atividade garimpeira em cooperativas, le-

vando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção 

econômico-social do pequeno minerador/garimpeiro. Com-

plementando, o § 4º designa prioridade às cooperativas de 

mineração na autorização ou concessão para pesquisa e 

lavra de recursos e jazidas de minerais garimpáveis.

Com o objetivo de tornar o setor mineral destaque na eco-

nomia brasileira e referência para o desenvolvimento da 

comunidade e recuperação do meio ambiente, como já 

acontece em outros setores do cooperativismo, é necessário 

um olhar especial do Governo Federal e demais entidades 

do setor em busca de soluções que desenvolvam a mine-

ração com sustentabilidade. A atividade tem um grande 

potencial de recolhimento de tributos, geração de empre-

gos e desenvolvimento econômico e social, se realizada 

de forma profissionalizada e com base em planejamentos 

estratégicos de longo prazo.

Apoiadas em programas do Sistema OCB, as cooperativas 

de mineração têm atuado com foco na gestão organizada, 

no planejamento da atividade, no envolvimento da comu-

nidade e em especial na preservação do meio ambiente, 

inclusive pensando no desenvolvimento de novas ativida-

des econômicas para manutenção do garimpeiro em ati-

vidade, assim, contribuindo com as metas do governo de 

redução do desemprego e promoção do desenvolvimento 

econômico do país. Para isso, as cooperativas contam com 

equipes profissionalizadas, as quais monitoram diariamen-

te toda a extração.

Nesse sentido, para que possamos continuar avançando 

com uma atividade sustentável, defendemos que sejam 

realizados alguns ajustes nas políticas públicas vigentes 

para o setor. Sugerimos especial atenção para as políticas 

voltadas à pequena mineração e aos garimpeiros que tra-

balham na extração dos mais diversos minerais e utilizando 

diversas técnicas em suas atividades, a depender do local, 

do mineral extraído, dos recursos disponíveis, entre outras 

variáveis relevantes.

NOVO!
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 o Reduzir o tempo de liberação das Permissões de Lavra Garimpeira (PLG).

 o Assegurar o direito de prioridade das cooperativas nos leilões para áreas 

desoneradas e em disponibilidade e a estratificação dos lances, por porte 

de empresas/instituições.

 o Permitir o aproveitamento e a comercialização das matérias-primas ex-

traídas em conjunto com a atividade principal.

 o Permitir a continuidade de extração/desenvolvimento da lavra quando 

identificado no ato do regime concedido.

 o Padronizar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas referentes à comer-

cialização dos bens minerais, em especial, os garimpáveis.

 o Retomar o estabelecimento, pela ANM, das áreas de garimpagem, le-

vando-se em consideração a ocorrência de bens minerais garimpáveis, 

o interesse do setor mineral e as razões de ordem social e ambiental.

PropostasObjetivos
 o Promover a sustentabilidade de 

atividade mineral no país.

 o Garantir a prioridade às coopera-

tivas na autorização ou concessão 

para pesquisa e lavra de recursos e 

jazidas de minerais garimpáveis.

 o Oportunizar o desenvolvimento eco-

nômico-social dos garimpeiros.

 o Permitir a modernização da pequena 

mineração por meio de cooperativas.

 o Estimular o desenvolvimento da co-

munidade e a recuperação do meio 

ambiente nas regiões de mineração.

Atores-chave: MME, ANM, MMA e RFB.
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 o Definir reservas garimpáveis e/ou áreas tradicionais de garimpo, 

delimitando as regiões onde a prioridade será a produção mine-

ral na forma de Permissão de Lavra Garimpeira (art. 11 da Lei 

7.805/1989).

 o Aprimorar as normas de licenciamento ambiental da mineração 

visando a padronização de regras e procedimentos, redução de 

burocracia excessiva e definição clara de prazos em cada etapa.

 o Incentivar o desenvolvimento de estudos voltados ao reaproveita-

mento dos resíduos da mineração, como destinação para a cons-

trução civil, produção de artesanatos e afins.

 o Fortalecer a ANM com quadro pessoal, orçamentário, 

infraestrutura, veículos e equipamentos adequados ao 

desempenho satisfatório de sua missão.

 o Criar uma área ou setor especializado em cooperati-

vismo mineral na ANM.

Atores-chave: MME, ANM, MMA e RFB.
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Aprimoramento 
de políticas públicas

Cooperativas de 
construção civil11

Descrição 
O cooperativismo de construção civil é uma ferramenta de extrema im-

portância para ajudar a reduzir o déficit habitacional do país, que hoje 

gira em torno dos 7,7 milhões de moradias. Os dados foram levantados 

em 2017 pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 

(Abrainc) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O modelo proporciona aos seus cooperados a construção ou a aqui-

sição de unidades habitacionais a preço de custo, com inconteste 

ganho econômico, tornando-se assim uma ferramenta eficiente de 

regulação de mercado, além de promover a integração social e co-

munitária. Vale destacar que os projetos realizados por cooperativas 

apresentam baixa inadimplência e permanência do associado na uni-

dade habitacional adquirida. Ressalta-se ainda que a cooperativa pode 

oferecer suporte durante a ocupação das unidades, a constituição 

do condomínio e prestar assistência e orientação após a finalização 

da obra, visando a sua preservação.

Assim, o cooperativismo é um aliado natural dos governos, em espe-

cial, das administrações locais, no combate à escassez de moradia 

para as famílias de baixa e média renda, pelo princípio da economi-

cidade, pela ausência de lucro, entre outros benefícios do modelo. 

Todavia, para o sucesso dessa aliança, o cooperati-

vismo precisa contar com o apoio do governo nos três 

níveis federativos, em especial no Governo Federal, 

por meio do estímulo e fortalecimento de políticas 

públicas direcionadas às cooperativas habitacio-

nais. Para que o setor possa colaborar de forma efe-

tiva com a política habitacional, faz-se necessário 

superar algumas dificuldades hoje enfrentadas pelo 

setor, tais como: dificuldade de a acesso a crédito e 

a baixa capacidade de oferecimento de garantias.

NOVO!

Objetivos
 o Diminuir o déficit habitacional do país.

 o Oferecer menores custos na cons-

trução da casa própria, por meio 

do modelo cooperativista.

 o Contribuir com a construção da nova 

Política Nacional de Habitação.
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Propostas
 o Criar programas ou linhas específicas para coopera- 

tivas habitacionais acessarem os recursos do FGTS 

voltados à habitação popular.

 o Definir alternativas às garantias tradicionalmente 

exigidas para obtenção de crédito imobiliário pelas 

cooperativas habitacionais.

 o Garantir a movimentação da conta vinculada do tra-

balhador no FGTS para aquisição de moradia pró- 

pria por meio de cooperativas habitacionais.

 o Reduzir os emolumentos (taxas) devidos por coo-

perativas habitacionais pelos atos de abertura de 

matrícula, registro de incorporação, parcelamento 

do solo, averbação de construção, instituição de 

condomínio, averbação da carta de “habite-se” e 

demais atos referentes à construção de empreendi-

mentos no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV).

 o Garantir a participação de cooperativas habitacionais em todas 

as faixas do PMCMV, incluindo os programas nacionais de Habi-

tação Urbana (PNHU) e Habitação Rural (PNHR), com acesso a 

todos os benefícios dispostos aos participantes dos programas.

 o Garantir a participação de cooperativas habitacionais como mu-

tuários do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades).

 o Incluir representação do cooperativismo nas instâncias de acom-

panhamento e avaliação da execução do PMCMV com partici-

pação da sociedade civil.

 o Incluir representação do cooperativismo no Conselho Gestor do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (CGFNHIS).

 o Afastar a cobrança duplicada de tributos (ITBI) quando da trans-

ferência do imóvel da cooperativa para seu associado, reconhe-

cendo o ato cooperativo.

Atores-chave: MDR, ME e CEF.
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Eficiência do estado 
e gestão pública

Infraestrutura e logística

Descrição 
O investimento na infraestrutura pública e na 

logística de transportes do país é fundamen-

tal para dar competitividade aos diferentes 

setores econômicos em mercados altamente 

dinâmicos, o que demanda uma visão de longo 

prazo e investimentos de grande escala para 

que os negócios se mantenham sustentáveis.

Desse modo, alguns ramos de atividade mere-

cem ser lembrados de forma especial, como as 

cooperativas agropecuárias, de crédito, eletrifi-

cação rural, construção civil, saúde, transporte 

e turismo e lazer. Esses setores são altamente 

afetados pela logística de transportes, pelas 

condições das estradas, das ferrovias, das 

hidrovias, dos portos e dos aeroportos, bem 

como pela eficiência de energia elétrica e de 

telecomunicações. Outros arranjos econômi-

cos, como as cooperativas de saúde, consumo 

e produção, demandam atenção especial às 

questões de saneamento básico e de vigilân-

cia sanitária.

Condições adequadas de infraestrutura e logística são fundamentais para 

a eficiência dos diferentes setores e seus mercados, propiciando dinamicida-

de ao escoamento da produção, fato que pode garantir produtos mais acessí-

veis à população brasileira. Muitas vezes as cooperativas estão localizadas no 

ambiente rural e em pequenos municípios, sofrendo com elevados custos e 

tempo excessivo para transportar sua produção, tendo em vista as condições 

precárias de rodovias federais, estaduais e municipais, bem como a baixa efi-

cácia dos modais ferroviário e aquaviário.

Nesse contexto, as cooperativas de transporte de carga e de passageiros des-

tacam-se como importantes alternativas para o aprimoramento da logística de 

transportes do Brasil, tendo em vista sua abrangência territorial e o alcance 

de municípios no interior do país. Para tanto, considera-se necessário que o 

poder público garanta um ambiente jurídico e tributário favorável e incentive 

o acesso às linhas de crédito para essas cooperativas.

Com relação à qualidade nos serviços de energia elétrica, de telecomunicações 

e de abastecimento de água, as cooperativas de infraestrutura se qualificam 

como potenciais agentes para a transformação e desenvolvimento do país. 

Assim, é necessário um novo olhar para a regulação desses setores, de forma 

a permitir ao cooperativismo ser uma alternativa para a expansão do acesso 

a serviços de alta qualidade nas áreas mais necessitadas do país.
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Propostas
 o Desburocratizar e tornar mais eficientes os processos relacionados a inves-

timentos em infraestrutura, dando efetividade nas concessões, permissões, 

autorizações e licenciamentos, inclusive ambientais, para a prestação de 

serviços e execução de obras de infraestrutura.

 o Dar celeridade à concessão de ferrovias ao setor privado, melhorar a nave-

gabilidade das hidrovias e reformular o sistema normativo para permitir o 

uso da navegação de cabotagem de forma competitiva, garantindo assim 

a expansão e a diversificação da infraestrutura de transporte.

 o Aprovar a construção, pavimentação e duplicação de rodovias para o es-

coamento da produção em regiões de fronteira agrícola.

 o Estimular investimento em modernização das estruturas portuárias, con-

ferindo-lhes maior eficiência no escoamento da produção brasileira.

Objetivos
 o Melhorar a infraestrutura e 

a logística de circulação e 

escoamento da produção.

 o Ampliar e fortalecer a re-

lação entre o Estado e 

a iniciativa privada.

 o Aprimorar a oferta de servi-

ços públicos de qualidade 

para a população brasileira.

 o Modernizar e aprimorar o am-

biente de negócios no país.
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 o Assegurar estabilidade e segurança jurídica para projetos de expansão da infraestrutura 

pública e privada, com qualidade e tarifas adequadas.

 o Reconhecer o cooperativismo como uma importante ferramenta para desenvolver a in-

fraestrutura e a logística brasileiras, englobando cooperativas de transporte e infraes-

trutura (concessões de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos), energia e irrigação, a fim 

de possibilitar a produção e o escoamento eficiente da safra brasileira.

 o Reconhecer o cooperativismo de infraestrutura como uma alternativa viável para o aces-

so à energia elétrica, diversificação da matriz energética brasileira e universalização dos 

sistemas de telecomunicação de alta qualidade.

 o Incentivar o desenvolvimento e o aproveitamento de fontes alternativas de energia, re-

conhecendo suas peculiaridades e seus potenciais de desenvolvimento local.

Atores-chave: Anatel, Aneel, Antaq, ANTT, DNIT, Ibama, MINFRA, MCTIC, MDR, MMA, MME e SG/PR.
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PODER JUDICIÁRIO





N
o ano de 2019, o Sistema OCB intensificou ainda mais suas ações e 

iniciativas perante o Poder Judiciário. Nas próximas páginas estão 

destacados alguns temas de interesse do cooperativismo que foram 

trabalhados, especialmente nos Tribunais Superiores, observando-se um 

incremento nos números de decisões monitoradas e de ações estratégicas 

construídas para atuação nos tribunais.

Com equipe jurídica interna para auxiliar as unidades estaduais e as coope- 

rativas nos mais diversos tipos de discussões jurídicas, o objetivo do Sistema 

OCB é buscar a correta compreensão dos julgadores quanto as singularida-

des e a realidade do setor cooperativista, em relação a outros modelos de 

negócio, que devem ser levadas em consideração no momento da toma-

da de decisões. Justamente por isso, trabalha-se no sentido de auxiliar as 

cooperativas com esclarecimentos e fornecimento de subsídios de apoio 

junto aos tribunais, na busca por decisões mais justas e acertadas, bem 

como no acompanhamento, sempre que necessário, dos advogados de 

cooperativas em audiências com os julgadores.

Através do monitoramento de decisões, o Sistema OCB identifica precisa-

mente os principais temas em debate nos Tribunais Superiores e Estaduais 

que possam ter algum impacto para o cooperativismo. Após a identificação 

de ações, em que se faz necessário compreender as especificidades da 

relação societária estabelecida entre a cooperativa e seus cooperados e de 

sua atuação no mercado, passa-se a uma atuação estratégica nos tribunais.

A defesa do setor 
cooperativista no 

Poder Judiciário
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O objetivo é a defesa direta dos interesses do cooperati-

vismo, especialmente em ações mais amplas de difusão 

das especificidades das sociedades cooperativas, por 

meio da participação do Sistema OCB em audiências 

públicas, bem como da atuação como amicus curiae, 

com o fim de fornecer subsídios instrutórios (probatórios 

ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial 

relevância ou complexidade.

A título exemplificativo, cumpre destacar a atuação do 

Sistema OCB na qualidade de amicus curiae em diversos 

recursos em tramitação nos Tribunais Superiores, sem-

pre com o intuito de propiciar o melhor debate acerca do 

tema em favor das cooperativas e de seus cooperados 

no Poder Judiciário.

Outra relevante ação está na defesa dos interesses do co-

operativismo perante o TST, com atuação nas propostas 

que visam modificar entendimentos jurisprudenciais, em 

razão das alterações promovidas pela Reforma Traba-

lhista na legislação. No mesmo Tribunal, o Sistema OCB 

monitora também a discussão sobre a não equiparação 

de empregado de cooperativa de crédito a bancário.

Além disso, a OCB rotineiramente toma conhecimento, 

seja por pesquisa própria ou consultas de unidades esta-

duais e cooperativas, acerca de demandas que possam 

ter algum impacto para o setor. A partir daí, trabalha-se 

com objetivo de chamar a atenção do Judiciário para a 

legislação e para as necessidades cooperativistas, de 

forma que passem a compreender que o modelo coope-

rativo de negócios possui uma série de particularidades, 

bem diferente da realidade das empresas mercantis. 

Para exemplificar, seguem alguns temas que, 
em razão de possível impacto às cooperativas, 
recentemente foram objeto de estudo e atuação 
pela OCB, bem como trabalhados com a Diretoria, 
Conselhos Consultivos dos respectivos ramos e 
outros fóruns que a entidade participa:

 o Monitoramento e atuação em recursos de cooperativas tra-

mitando no CARF, com a importante conquista, em 2019, 

da aprovação da Súmula 141, pela 1ª Seção, afastando a in-

cidência de IRPJ e CSLL sobre os resultados das aplicações 

financeiras realizadas por cooperativas de crédito, vez que 

decorrentes de atos cooperativos.

 o Acompanhamento de demandas judiciais que envolvem a 

possibilidade ou não de extensão do procedimento de recu-

peração judicial das sociedades empresariais aos produtores 

rurais pessoas físicas.

 o Acompanhamento de julgamento, perante o STJ, de recurso 

especial acerca da proteção patentária ao processo de cria-

ção das sementes de soja transgênica (discussões acerca do 

sistema de cobrança baseado em royalties, taxas tecnológi-

cas e eventuais indenizações).

 o Viabilidade de ajuizamento, por uma determinada coopera-

tiva de crédito, de demanda judicial para discutir a cobran-

ça de ISS pela prestação de serviços relacionados a cartão 

de crédito.

 o Viabilidade de ingresso da OCB como amicus curiae em 

demanda de cooperativa que discute a tributação do rendi-

mento de aplicações financeiras.
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 o Acompanhamento e estudo de leading case que discute a pos- 

sibilidade, ou não, de ente federado negar a adquirente de 

mercadorias o direito ao crédito de ICMS destacado em notas 

fiscais, em operações interestaduais provenientes de outro 

ente federativo, que concede, por iniciativa unilateral, bene-

fícios fiscais sem autorização do Confaz.

 o Viabilidade de participação da OCB, na qualidade de ami-

cus curiae, em demandas judiciais que foram ajuizadas com 

o objetivo de afastar a trava legal prevista no art. 9º da Lei 

11.051/2004, que limita o aproveitamento de créditos presu-

midos relativos à contribuição ao PIS e à Cofins sobre aquisi-

ção de leite (in natura) tão somente de cooperados, de modo 

que seja reconhecido o direito de uma determinada coopera-

tiva à utilização do crédito presumido da contribuição ao PIS 

e da Cofins, previsto nos termos da Lei 10.925/2004 c/c Lei 

11.116/2005, apurado no ano de 2010 em diante, para fins de 

compensação com créditos próprios vencidos ou vincendos, 

relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF ou 

ressarcimento na via administrativa.

 o Acompanhamento do resultado do julgamento de ADI que dis-

cute a (in)constitucionalidade da pulverização aérea de pro- 

dutos químicos.

 o Acompanhamento do resultado do julgamento de ADI que dis-

cute a (in)constitucionalidade de lei amapaense que dispen- 

sa algumas licenças ambientais exigidas pela legislação fe-

deral, além de afastar a exigência de um estudo prévio de im- 

pacto ambiental.

 o Acompanhamento de julgamento acerca da (in)

constitucionalidade da Tabela Mínima do Frete.

 o Acompanhamento de recurso, pautado pelo STF e 

afetado ao regime de repercussão geral, que trata 

da controvérsia constitucional acerca da garantia, 

ou não, de impenhorabilidade da pequena proprie-

dade rural e familiar, oponível contra empresa for-

necedora de insumos necessários à sua atividade 

produtiva, nos casos em que a família também é 

proprietária de outros imóveis rurais.

 o Acompanhamento de recurso, pautado pelo STF e 

afetado ao regime de repercussão geral, que trata 

da contribuição previdenciária a ser recolhida pelo 

segurado especial (trabalhador rural em regime de 

economia familiar).

 o Acompanhamento, no âmbito do STJ, de debates 

judiciais acerca da possibilidade de reajuste por 

faixa etária em plano de saúde coletivo. 

Além disso, faz-se necessário também apontar que, 

somente em 2019, foram mapeadas, no STJ e STF, 

mais de seis mil decisões em processos que envol-

vem cooperativas. Dessas decisões, cerca de quatro 

mil foram analisadas e classificadas, identificando-se 

os principais temas em debate nos tribunais, bem 

como os ramos mais impactados.
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Deste trabalho, desdobram-se duas ações, 
com focos distintos:

 o Divulgação das decisões favoráveis às cooperati-

vas por meio de um informativo intitulado Coope-

rativismo nos Tribunais, que atingiu a edição 124 

ao final do ano de 2019, com a disponibilização 

de mais de 700 decisões de interesse das coope-

rativas de todos os segmentos. A publicação tem 

servido de apoio aos advogados que atuam nas 

cooperativas tanto na elaboração de pareceres 

quanto na atuação em processos judiciais.

 o Identificação dos principais temas e decisões des-

favoráveis no STJ e STF às cooperativas, por desco- 

nhecimento do modelo cooperativista, para ela-

boração de materiais de apoio e definição de uma 

atuação estratégica nos tribunais.

Entre os principais temas monitorados 
no STJ e STF em 2019, destacam-se:

 o Política de Preços Mínimos do Transporte Rodo-

viário de Cargas (Tabelamento do Frete).

 o Constitucionalidade da terceirização em todas as 

etapas da atividade empresarial (atividades meio 

e fim).

 o Não caracterização de responsabilidade solidária entre cooperativa 

singular, cooperativa central e banco cooperativo por ausência de 

previsão legal.

 o Não incidência de PIS e Cofins sobre os atos cooperativos típicos 

praticados pelos diversos ramos do cooperativismo.

 o Não incidência de imposto de renda sobre aplicações financeiras 

em cooperativas de crédito.

 o Proteção patentária ao processo de criação das sementes de soja 

transgênica e o sistema de cobrança baseado em royalties.

 o Possibilidade (ou não) de o produtor rural pessoa física requerer o 

benefício da recuperação judicial.

 o Ressarcimento de custos relativos aos serviços médicos e hospita-

lares prestados por hospitais privados por força de decisão judicial, 

diante da insuficiência de vagas no sistema público de saúde.

 o Possibilidade de participação de cooperativas em licitações públicas.

 o Constitucionalidade de leis estaduais sobre procedimentos para 

emissão de licenças ambientais.

 o Impossibilidade de ex-cooperado exigir quota-parte do Fundo de 

Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates).
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Já nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, o mesmo trabalho de monitoramento continua 
identificando importantes julgados que servem de subsídio à atuação dos departamentos jurídicos das 
cooperativas, destacando-se:

Outro desdobramento positivo do trabalho de monitoramento são os bancos 

de jurisprudência, que também servem de apoio aos advogados e assesso-

res jurídicos que militam na defesa judicial e administrativa das sociedades 

cooperativas. Trata-se da disponibilização de compilados temáticos de ju-

risprudência, atendendo a um pleito antigo de dirigentes e profissionais da 

área do Direito Cooperativo.

 o Inexigibilidade da cobrança de ISS decorrente da prestação 

de serviços por cooperativa educacional.

 o Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

 o Impossibilidade de compensação de tributos de ofício com 

débitos com exigibilidade suspensa.

 o Não incidência de contribuição previdenciária e dos adi-

cionais de alíquota destinados a terceiros sobre as verbas 

trabalhistas indenizatórias.

 o Validade do processo administrativo de exclusão de associado 

do quadro de cooperados quando garantidos o contraditório 

e a ampla defesa.

 o Não configuração de grupo econômico entre cooperativas de 

saúde da mesma rede para fins de pagamento de dívida em 

fase de execução judicial.

 o Impossibilidade de interferência judiciária em decisão assem-

blear que confirma a eliminação de cooperado.

 o Reconhecimento da emissão de Cédula de Produto Rural como 

um ato cooperativo típico de cooperativa agropecuária.

A partir de temas específicos e atuais que vêm 

sendo discutidos no âmbito dos Tribunais, são 

elaboradas coletâneas de decisões judiciais fa-

voráveis às cooperativas, que auxiliam tanto na 

sua defesa judicial quanto na tomada de deci-

sões de gestão e operacionais. 
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Desde 2017, foram divulgados diversos bancos de jurisprudência temáticos, como os seguintes assuntos:

 o Não cabimento da recuperação judicial às socie- 

dades cooperativas.

 o Inadequação das ações de prestação de contas 

movidas por cooperados contra a cooperativa.

 o Visão do Poder Judiciário sobre a eliminação de 

cooperados.

 o Incidência de ISS nas sociedades cooperativas.

 o Não aplicação do CDC às relações entre cooperados e 

suas cooperativas.

 o Funrural: jurisprudência no âmbito do STJ e dos TRFs.

 o Penhora sobre quotas de capital social.

 o Ilegalidade da restrição à participação das cooperativas 

de trabalho em licitações.

Siglas
O Poder Judiciário brasileiro é organizado com 

base nas matérias que são submetidas à tutela 

do Estado. É a chamada divisão por competên-

cia. Atualmente, a estrutura é composta pelas 

justiças estaduais e federais, sendo que esta úl-

tima é subdividida em Justiça Federal Comum, 

do Trabalho, Eleitoral e Militar. Além disso, tam-

bém é obedecida uma ordem hierárquica, co-

nhecida como instâncias ou graus de jurisdição. 

A primeira instância é composta pelo juiz sin-

gular, que analisa e julga as demandas em pri-

meiro grau.

A segunda instância é responsável por reavaliar a matéria e pode mudar 

a decisão tomada pelo primeiro juiz. Essa instância é formada pelos 

Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais 

Eleitorais e Tribunais Regionais do Trabalho. 

Por fim, existem os tribunais superiores, considerados como a última ins-

tância do Judiciário brasileiro. São responsáveis pela revisão, em grau de 

recurso, das decisões tomadas em primeira e segunda instâncias, além 

de definirem as teses jurídicas (jurisprudência) a serem adotadas pelos 

demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. Com-

põem a terceira instância do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Fede-

ral, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal 

Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar.
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Sigla Nome

ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade

CF Constituição Federal da República

DEJT Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho 

MPF Ministério Público Federal

OJ Orientação Jurisprudencial

PGR Procuradoria-Geral da República

RE Recurso Extraordinário

RESP Recurso Especial

RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil

SDI Seção de Dissídios Individuais

STF Supremo Tribunal Federal

STJ Superior Tribunal de Justiça

TAC Termo de Ajustamento de Conduta

TJ Tribunal de Justiça

TRF Tribunal Regional Federal

TRT Tribunal Regional do Trabalho

TST Tribunal Superior do Trabalho

Confira os nomes e siglas citados na Agenda Institucional do Cooperativismo:
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Adequado 
tratamento tributário 
ao ato cooperativo

Descrição 
Tratam-se de recursos extraordinários e especiais que discutem o 

adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, inclusive no que 

diz respeito à não sujeição do PIS e da Cofins, da Contribuição Social 

sobre Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(IRPJ), incidentes sobre os valores resultantes dos atos exclusivamen-

te cooperativos.

Tese e atuação 
O Sistema OCB, na linha das estratégias desenvolvidas em prol da defe-

sa dos interesses do cooperativismo, pleiteou a admissão como amicus 

curiae em quatro recursos em andamento no STF e em dois processos 

em andamento junto ao STJ relacionados ao ato cooperativo, inclusi-

ve no que diz respeito à não sujeição do PIS e da Cofins, da CSLL e do 

IRPJ, incidentes sobre os valores resultantes dos atos exclusivamente 

cooperativos. O objetivo é buscar a correta compreensão dos julgado-

res quanto às especificidades da relação societária estabelecida entre a 

cooperativa e seus cooperados e de sua atuação no mercado para con-

secução de seus fins sociais, bem como dos reflexos na seara tributária 

dessas particularidades.

A atuação, nesses casos, teve início desde a instrução dos processos na 

primeira instância, passando por intenso trabalho do setor perante os 

Tribunais Regionais Federais. Os pedidos foram aceitos e, desde então, 

temos intensificado os trabalhos junto às Cortes Superiores.

Números dos Recursos: RE 598.085, RE 599.362, 
RE 672.215, RE 597.315, RESP 1.164.716 e RESP 1.141.667.

Tribunal: STF.
Ramo: Todos os Ramos.

Em 2016, dois importantes julgamentos 
ocorreram sobre o tema do ato cooperativo, 
um em cada corte: 

STJ Em abril, sessão da 1ª Seção de Direito 

Público do Superior Tribunal de Justiça 

entendeu pela não incidência do PIS e da Cofins so-

bre os atos cooperativos típicos das sociedades coo-

perativas, na leitura do art. 79, parágrafo único da Lei 

5.764/1971. O Sistema OCB esteve presente no 

julgamento inclusive com sustentação oral e des-

pachando previamente memoriais com os ministros.

O entendimento foi adotado nos autos dos Recursos 

Especiais Repetitivos 1.164.716/MG e 1.141.667/

RS, cujos acórdãos acabaram publicados em 4 de 

maio, tendo como partes, respectivamente, uma co-

operativa de trabalho (Cooperativa dos Instrutores 

de Formação Profissional e Promoção Social Rural 

Ltda.) e uma cooperativa do Ramo Agropecuário 

(Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do 

Caí Ltda.). A tese central fixada na referida decisão 

foi a seguinte: “não incide a contribuição destinada 

ao PIS/Cofins sobre os atos cooperativos típicos re-

alizados pelas cooperativas”.
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STF Em novembro de 2014, os RE 

598.085 e RE 599.362 foram 

incluídos na pauta de julgamento do pleno 

do STF, em sessão extensa e com judiciosos 

debates. Naquela oportunidade foi dado pro-

vimento aos recursos da Fazenda Nacional 

para declarar a incidência das contribuições 

do PIS e da Cofins sobre os atos externos 

praticados pelas cooperativas de trabalho 

com terceiros tomadores de seus serviços, 

os quais a Suprema Corte entendeu que não 

estariam abrangidos no conceito de ato co-

operativo, conforme previsto no art. 146, III, 

“c” da Constituição Federal. As decisões, 

contudo, por revelarem contradições e obscu- 

ridade, foram objeto de embargos de declara-

ção e pedidos de esclarecimentos, inclusive 

pelo Sistema OCB. 

Em novembro de 2016, o ministro Dias Toffoli julgou os embargos de decla-

ração no Recurso Extraordinário 599.362, para fixar a tese da repercussão 

geral no tema 323, assim redigida: “A receita auferida pelas cooperativas 

de trabalho decorrente dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros 

se insere na materialidade da contribuição ao PIS/Pasep”. O julgado, que 

até então vinha afetando vários ramos do cooperativismo, ficou restrito às 

cooperativas de trabalho.

Desde então, a OCB monitora como o STJ passou a aplicar os precedentes, 

destacando-se decisões que reconheceram a não incidência do PIS e da 

Cofins sobre o ato cooperativo. Além disso, foram identificados inúmeros 

recursos tramitando no STJ que foram suspensos e vinculados ao julgamento 

de precedentes do STF referentes aos mesmos tributos (RE 672.215 e RE 

597.315), de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Em decorrência desse monitoramento, seguiu-se a atividade de divulgação 

semanal de decisões judiciais positivas e de material orientativo às coope-

rativas na seara tributária. 

Situação atual
Os recursos com repercussão geral reconhecida e que tratam da não incidência tributária sobre os 

atos cooperativos internos, quais sejam, RE 672.215 e RE 597.315, atualmente, aguardam disponi-

bilização pelo relator para inclusão na pauta de julgamento do STF. 

Em 2020, a OCB segue atuando nesses processos na condição de amicus curiae. O objetivo é buscar 

a correta compreensão dos julgadores quanto às especificidades da relação societária estabelecida 

entre a cooperativa e seus cooperados e de sua atuação no mercado, para consecução de seus fins 

sociais, bem como dos reflexos na seara tributária dessas particularidades.
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Descrição 
Logo após a sanção do novo Código 

Florestal (Lei 12.651/2012), a PGR 

ajuizou quatro ADIs perante o STF. 

Nelas se pleiteava a declaração de 

inconstitucionalidade de diversos 

dispositivos do novo diploma legal, 

notadamente aqueles que estabele-

cem regras diferenciadas para áreas 

consolidadas e pequenas propri- 

edades rurais. O resultado do jul-

gamento tem o potencial de gerar 

impactos significativos em diversos 

segmentos do cooperativismo, prin-

cipalmente ao Ramo Agropecuário, 

na medida em que existe o desafio 

de harmonizar a preservação am-

biental e viabilidade no desenvol-

vimento de atividades produtivas, 

levando em consideração os impac-

tos da legislação ambiental para a 

diversidade de direitos fundamen-

tais envolvidos (ecológicos, sociais 

e ambientais).

Tese e atuação 
A OCB foi admitida como amicus curiae pelo relator das ADIs, ministro Luiz Fux, que reconheceu 

a adequada representatividade da entidade, assegurando sua participação ativa no processo, 

na medida em que o texto da Lei 12.651/2012 repercute na própria viabilidade do modo de 

vida de milhões de cooperados e das atividades de milhares de cooperativas.

No entendimento da OCB, os dispositivos questionados pela PGR não violam a Constituição, 

de modo que o julgamento de improcedência das ADIs seria a medida juridicamente mais 

adequada. Isso porque, ao contrário do sustentado pela PGR, o novo Código Florestal é resul-

tado de processo legislativo que transcorreu de modo legítimo e democrático, não havendo 

razão ou fundamento jurídico para que o Poder Judiciário substitua a atuação do legislador. 

Além disso, a leitura constitucionalmente adequada dos dispositivos questionados pressupõe 

que se leve em consideração a multiplicidade de direitos fundamentais envolvidos na matéria, 

implicando a necessidade de se verificar não apenas eventuais modificações em medidas 

de proteção ambiental, mas também as repercussões da nova legislação no que se refere a 

aspectos como justiça social e viabilidade econômica. Mesmo sob o aspecto estritamente 

ecológico, o novo marco regulatório mantém a imposição de importantes e extensas obriga-

ções, mas sem o absoluto descompasso com a realidade do país. 

Sob o aspecto processual, foi realizada audiência pública em março de 2016. Na oportunidade, 

foram debatidos aspectos técnicos e econômicos da nova legislação ambiental. A OCB foi re-

presentada pelo ex-presidente da OCB e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O líder 

cooperativista ressaltou que eventuais mudanças no novo Código Florestal irão impactar direta-

mente a vida de milhares de cooperados e as atividades de praticamente duas mil cooperativas. 

Números dos Recursos: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.
Tribunal: STF.

Ramo: Agropecuário.

Novo Código Florestal – 
Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade
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Em setembro de 2017, o STF iniciou o julgamento das ADIs. 

A OCB realizou a sustentação oral no bloco de entidades que 

pugnam pelo reconhecimento da constitucionalidade dos 

dispositivos questionados, defendendo a importância de se 

legitimar o compromisso nacional que o novo Código Flores-

tal tem representado nos últimos cinco anos e que assegura 

o equilíbrio entre proteção ambiental e produção de alimen-

tos, mantendo e respeitando as decisões políticas adotadas 

legitimamente pelo Poder Legislativo.

As ADIs retornaram à pauta do STF em 08/11/2017, quando 

toda a sessão foi dedicada apenas à leitura do voto do ministro 

Luiz Fux, na condição de relator dos processos. De modo ge-

ral, o voto do relator considerou constitucional a maioria dos 

dispositivos que haviam sido questionados nas ações, com 

fundamento na necessidade de prestigiar a legitimidade da 

discussão realizada pelo Poder Legislativo.

No início de 2018, as ações foram novamente incluídas na pau-

ta de julgamento, momento em que a OCB realizou audiências 

com os ministros julgadores para reforçar os argumentos já 

manifestados pela constitucionalidade do Código Florestal.

Com a continuação do julgamento, o STF manteve as inovações que 

foram inseridas no novo Código Florestal, as quais o setor cooperati-

vista sempre considerou importantes para alcançar o equilíbrio entre 

proteção do meio ambiente e produção agropecuária. Ao final do julga-

mento, trinta dispositivos foram julgados constitucionais e, em apenas 

dois, a decisão foi pela inconstitucionalidade. Entre os diversos pontos 

cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Suprema Corte, pode-se 

destacar o tratamento diferenciado às pequenas propriedades rurais, 

a previsão de regras próprias para áreas rurais consolidadas, de modo 

a respeitar as peculiaridades de cada região do país.

Em 13/08/2019, o STF publicou o acórdão das ADIs, quando a PGR, 

autora das ações, a OCB e diversas outras entidades admitidas nos 

feitos na condição de amicus curiae opuseram Embargos de Declara-

ção com o objetivo de suprir eventuais omissões, sanar contradições 

e esclarecer alguns pontos obscuros do acórdão. 

O ministro relator, então, proferiu decisão no sentido de receber os 

Embargos de Declaração opostos pelos amicus curiae como memo-

riais, sob o fundamento de que o Plenário do STF assentou que o 

amicus curiae não possui legitimidade recursal nas ações de controle 

concentrado de constitucionalidade. 

Situação atual
Aguarda-se o julgamento de Embargos de Declaração opostos pela PGR, autora das ações, objetivando o escla-

recimento de alguns pontos do acórdão. Assim como ocorreu durante a fase anterior de julgamento das ADIs, 

a OCB permanecerá contribuindo com o debate da matéria no STF, inclusive por meio da peça já apresentada 

e admitida como memoriais pelo ministro relator. Paralelo a isso, o Sistema OCB continua monitorando a apli-

cação do novo Código Florestal em outras instâncias do Poder Judiciário.
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Descrição 
Trata-se de Reclamação que tem por objeto garantir a autoridade do STF quanto 

à aplicação do art. 62 da Lei 12.651/2012, por meio da decisão proferida na ADI 

4.903/DF e na ADC 42/DF, ações de controle concentrado de constitucionalidade 

nas quais a OCB também participou e contribuiu na condição de amicus curiae.

Tese e atuação 
A Reclamação volta-se em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Fe-

deral da 3ª Região, no bojo da Ação Civil Pública n. 0002737-88.2008.4.03.6106/

SP que discute, dentre outros pontos, a extensão da faixa de Área de Preservação 

Permanente a ser observada nas margens da Usina Hidrelétrica Água Vermelha 

(AES Tietê). O MPF, autor da Ação Civil Pública, defende que a faixa de APP a ser 

observada é de 100 metros, como era prevista no art. 3º, I, parte final, da Resolu-

ção Conama n. 303, de 2002, ato normativo infralegal e anterior à edição do atual 

Código Florestal (Lei 12.651/2012). Em contrapartida, os Réus da ação sustentam 

que, ante a superveniência da Lei 12.651/2012, deve-se aplicar o comando contido 

no art. 62 do referido Código Florestal, o que conduziria à conclusão de que o local 

onde erigida a construção em testilha não seria Área de Preservação Permanente.

Para afastar a aplicação do art. 62 da Lei 12.651/2012 na referida Ação Civil Pública, 

o TRF da 3ª Região assentou-se em duas premissas: (a) o conteúdo do mencionado 

dispositivo implica redução do patamar de proteção do meio ambiente de forma in-

compatível com os ditames jurídico-constitucionais e (b) sua aplicação não poderia 

ocorrer para situação que já havia sido faticamente consolidada antes da entrada 

em vigor do Código Florestal, diploma legal no qual o dispositivo está inserido.

Números dos Recursos: Reclamação n. 38.764.
Tribunal: STF.

Ramo: Agropecuário.

Novo Código Florestal – 
Reclamação

Na visão da OCB, ao proceder deste 

modo, o acórdão do TRF da 3ª Região 

efetivamente desconsiderou a autorida-

de da decisão do STF na ADI 4.903/DF e 

na ADC 42/DF, as quais (a) declararam 

a constitucionalidade do art. 62 da Lei 

12.651/2012, rechaçando expressa-

mente a alegação de vício pela suposta 

redução inconstitucional do patamar de 

proteção do meio ambiente, sob o pálio 

da proibição de retrocesso e (b) reconhe-

ceram a constitucionalidade do regime de 

transição previsto na Lei 12.651/2012, 

que veicula a aplicação de normas espe-

cíficas e diferenciadas para situações já 

consolidadas antes da edição do referido 

diploma legal, contexto no qual se insere 

a regra do referido art. 62.

NOVO!
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Assim, em termos práticos, a fim de assegurar a observância da de-

cisão proferida pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF quanto ao 

art. 62 do Código Florestal, a referida Reclamação tem o condão de 

estabelecer e pacificar qual a efetiva incidência de Área de Preserva-

ção Permanente nas situações disciplinadas pelo referido dispositivo 

legal e, por conseguinte, estabelecer de que forma se pode exercer 

o direito de propriedade e a realização de atividades produtivas em 

milhares de propriedades (notadamente, rurais) do país, sendo clarivi-

dente a repercussão social da controvérsia de fundo desta Reclamação.

A OCB, na condição de representante do cooperativismo brasileiro, 

tem a missão institucional de acompanhar e contribuir com a forma-

ção e aplicação da legislação ambiental, notadamente quando se 

trate de disciplina jurídica que impacta de modo geral no exercício 

de atividades agrícolas/pecuárias e no próprio modo de vida dos mi-

lhões de cooperados que se dedicam à vida no campo, em razão até 

da relevância social e da pujança econômica do Ramo Agropecuário 

no cooperativismo.

Em razão disso, o interesse da OCB na demanda se dá no intuito de 

contribuir, a partir da visão e especificidades próprias do cooperati-

vismo (notadamente, no Ramo Agropecuário), para a formação do 

posicionamento judicial que possa concretamente promover a segu-

rança jurídica quanto à aplicação do Código Florestal, o que motivou o 

anterior pedido de ingresso da entidade e a aceitação de sua inclusão 

como amicus curiae na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF e, agora, no-

vamente impele a entidade a solicitar sua participação como amicus 

curiae na Reclamação.

Situação atual
Em sede de tutela de urgência, em janei-

ro de 2020, o ministro presidente do STF 

concedeu medida liminar na Reclamação, 

por vislumbrar 

“[...] plausibilidade jurídica na tese de 

que o TRF 3, ao recursar a aplicação do 

art. 62 do Código Florestal na solução 

do caso concreto, esvaziou a força nor-

mativa do dispositivo legal, recusando 

eficácia vinculante ao julgado pelo STF 

na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF”. 

Ato seguinte, os autos foram distribuídos e 

remetidos para o ministro Edson Fachin, 

razão pela qual, a fim de contribuir com a 

formação do julgamento da controvérsia 

posta na Reclamação – que, na realidade, 

se espraia para múltiplas outras situações 

fáticas submetidas ao mesmo contexto nor-

mativo – a OCB postulou sua admissão no 

feito na condição de amicus curiae.
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Não equiparação do 
empregado de cooperativa 
de crédito ao bancário 

Descrição 
A orientação jurisprudencial dispõe no 

seguinte sentido: OJ SDI1 379 TST - 

EMPREGADO DE COOPERATIVA DE 

CRÉDITO. BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE (DEJT divulgado 

em 19, 20 e 22/04/2010). Os empre-

gados de cooperativas de crédito não 

se equiparam a bancário, para efeito de 

aplicação do art. 224 da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), em razão 

da inexistência de expressa previsão 

legal, considerando, ainda, as diferen-

ças estruturais e operacionais entre as 

instituições financeiras e as coopera-

tivas de crédito. Inteligência das Leis 

4.594/1964 e 5.764/1971.

Tese e atuação 
Por definição do Conselho Consultivo Nacional de Crédito da OCB (Ceco), a questão da 

não equiparação dos empregados de cooperativas de crédito a bancários vem sendo 

trabalhada no âmbito do TST. A atuação, articulada pelos sistemas de cooperativas de 

crédito e representantes de singulares e centrais não ligadas a sistemas, que integram 

o respectivo conselho, inicia-se desde a instrução dos processos na primeira instância, 

que são, posteriormente, identificados no momento em que chegam ao TST, para uma 

atuação específica junto aos ministros que o compõem. 

Inicialmente, foi realizado um trabalho de consolidação da tese que demonstrava as dife-

renças societárias, estruturais e operacionais existentes entre as cooperativas de crédito 

e os bancos comerciais, afastando-se a aplicação do Enunciado 55 TST, que dispõe: “As 

empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financei-

ras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT”. 

Não há razões para se pretender a equiparação de uma cooperativa de crédito a institui-

ções financeiras, sociedades drasticamente diferentes. Dentre as principais diferenças 

que influenciam o tema em questão, destacam-se: 

O cooperativismo existe unicamente para facultar o acesso de seus associados a 

produtos financeiros em melhores condições que as de mercado e, através dos 

princípios da livre adesão e da ausência de lucro, ao passo que as instituições 

bancárias, envoltas na busca pela rentabilidade e na expectativa constante 

da superação do lucro a ser distribuído apenas a seus acionistas (e não aos 

usuários de seus serviços), sedimentam uma realidade que os posicionam em 

sentido diametralmente oposto ao ideal cooperativista. 

Números dos Recursos: Monitoramento das 
teses em diversos recursos.

Tribunal: TST.
Ramo: Crédito.
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Não somente os preceitos normativos aplicáveis às duas espé-

cies as diferenciam, mas também o próprio empregado é por 

elas distintamente tratado. A título de exemplo, e para que se 

evidenciem as disparidades pormenorizadamente tratadas na 

tese levada ao tribunal, observe-se a Lei Geral das Cooperativas 

(Lei 5.764/1971), no inciso II do art. 28, que ao dispor acerca 

da obrigatoriedade de se constituir o Fundo de Assistência Téc-

nica, Educacional e Social (Fates), destina-o para a assistência 

dos cooperados, seus familiares e dos próprios empregados da 

cooperativa. Assim, a cooperativa de crédito traz em seu âmago 

a ideia de crescimento, fortalecimento e profissionalização de um 

sistema distributivo mais justo e acessível, tomando o empregado 

como elemento interno, dele indissociável, membro da estrutura 

cooperativista assentada no tripé “cooperado-família-empregado”. 

A própria normatização específica do cooperativismo de crédito 

também reforça a diferença: a legislação de regência do coope-

rativismo (Lei 5.764/1971, nos arts. 3º, 4º, 5º, 7º, 79 e 91, etc.), a 

Lei Complementar 130/2009, que regulamenta o Sistema Nacio-

nal de Crédito Cooperativo (SNCC), as normas regulamentadoras 

da atividade (Resolução do Banco Central do Brasil 3.859/2003 

e Resolução do Conselho Monetário Nacional 2.788/2000), a 

doutrina especializada, a própria CLT (arts. 57 c/c 224 e ss) e a 

jurisprudência dos tribunais do país (TRT, TST e STJ). 

Em razão dessas e outras diferenças estruturais, em 

19/04/2010, o cooperativismo de crédito obteve impor-

tante conquista, conforme dispõe a Orientação Jurispru-

dencial SDI1-379 TST, que pacificou o entendimento 

de que os empregados de cooperativas de crédito não 

se equiparam a bancários, para fins do art. 224 da CLT, 

que estabelece a jornada de trabalho de seis horas para 

os empregados de bancos, casas bancárias e Caixa 

Econômica Federal. 

Desde então, é realizado um trabalho constante de moni- 

toramento das decisões envolvendo a discussão de jorna-

da de trabalho de empregados de cooperativas de crédito 

que chegam ao TST. A cada novo julgamento em que a 

aplicação da OJ 379 TST está em discussão, é realizada 

uma atuação específica, em conjunto com as cooperati-

vas de crédito, junto ao ministro relator do recurso e de-

mais integrantes da turma julgadora, focada na garantia 

de manutenção do entendimento de não equiparação.

Ao longo de 2019, foram examinados 344 recursos em 

trâmite perante o TST, dos quais 138 discutiam os temas 

monitorados, tendo contado com atuação específica 

nos julgamentos.

Tais números indicam um aumento de 207% em relação 

ao número de processos examinados e de 220% em re-

lação aos casos monitorados e com atuação.Situação atual
A OCB segue monitorando, perante o TST, os re-

cursos que ingressam no tribunal, a fim de garantir, 

por meio de despachos com ministros e susten-

tação oral, que a tese consagrada na OJ 379 TST 

permaneça sendo aplicada.

2

3
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Alterações 
do ISS

Descrição 
Trata-se de ADI que discute al-

terações substanciais promovi-

das pela Lei Complementar (LC) 

157/2016 na LC 116/2003, que 

dispõe sobre o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN). 

Tese e atuação 
Sancionada nos últimos dias do ano de 2016, a LC 157 foi publicada para promover alte- 

rações substanciais na LC 116/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN).

Dentre as alterações promovidas pelo normativo, destaca-se a alteração da compe-

tência municipal ou distrital para realizar o recolhimento do tributo, que deixou de 

ser recolhido no Município ou Distrito Federal do domicílio do prestador dos serviços, 

passando a ser exigido no domicílio do tomador dos serviços listados nos itens 4.22, 

4.23 e 5.09 (serviços de planos de medicina e de assistência médica, hospitalar e 

odontológica) da Lista de Serviços anexa à LC 116/2003.

O Sistema OCB acompanhou a discussão sobre o tema desde o início em razão dos 

seus desdobramentos para alguns segmentos do cooperativismo, além disso partici-

pou de reuniões com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e representantes 

ligados ao setor financeiro e aos serviços de planos de saúde, para debater a eficácia 

da nova legislação, considerando a complexidade da nova operacionalização para 

arrecadação do tributo.

Pela nova lei, os planos de saúde e odontológicos deixarão de recolher o ISS no domi-

cílio da administradora dos planos para recolher no local dos tomadores de serviços, 

espalhados por todos os mais de 5.570 municípios brasileiros.

Número do Processo: ADI 5.835
Tribunal: STF.

Ramos: Saúde e Crédito.
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Sem qualquer expectativa de solução à flagrante insegurança jurídica 

trazida pela alteração do local de pagamento do tributo, a Confederação 

Nacional das Cooperativas (CNCoop) e a Unimed do Brasil ajuizaram 

a ADI 5.844, com apoio técnico da OCB. A relatoria coube ao ministro 

Alexandre de Moraes, que também está à frente de outras ações que 

questionam as mesmas regras (ADI 5.835, ADI 5.840 e ADPF 499).

A ADI ajuizada pela CNCoop e Unimed do Brasil foi extinta, em função de 

entendimento do relator de que não restou comprovada a representati-

vidade para defesa de categorias econômicas, dada a heterogeneidade 

dos segmentos representados. Contudo, a OCB pleiteou ingresso na ADI 

5.835/DF, na condição de amicus curiae, para defesa dos interesses dos 

seguimentos cooperativistas cujas operações possam ser impactadas 

pela nova lei, em especial as cooperativas de crédito e saúde, que atu-

am como operadoras de plano.

Na ADI 5.835, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar para 

suspender dispositivos de LC 157/2016 relativos ao local de incidência do 

ISS. A decisão suspendeu também, por arrastamento, a eficácia de toda 

legislação local editada para complementar a lei nacional. Atualmente, 

o processo aguarda julgamento do mérito pelo Tribunal Pleno do STF.

Situação atual
Em 2019, a OCB pleiteou o ingresso 

na ADI 5.835, na condição de amicus 

curiae, para a defesa dos interesses 

dos segmentos cooperativistas cujas 

operações foram impactadas pela 

nova lei, em especial as cooperativas 

de crédito e saúde, que atuam como 

operadoras de plano. 

A OCB seguirá atuando com o objeti-

vo de ver declarada a inconstitucio-

nalidade da alteração provida pela 

LC 157/2016, para que se reconheça 

como competente pelo recolhimento 

do tributo a municipalidade ou Distri-

to Federal do domicílio do estabele-

cimento do prestador do serviço, sob 

pena de violação ao que dispõe o art. 

156, III, da CF de 1988.
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Participação de 
cooperativas de trabalho 
em licitações públicas

Descrição 
Tratam-se de Recursos Especiais que dis- 

cutem a possibilidade de participação de 

cooperativas de trabalho em licitações 

públicas, pois, mesmo com o advento da 

Lei 12.690/2012, que estabeleceu novo 

modelo de organização do trabalho coope-

rado concebido justamente para esvaziar 

as preocupações com relação a precariza-

ção da mão de obra, as cooperativas ainda 

sofrem impedimento na contratação por 

meio de procedimentos licitatórios.

Tese e atuação 
A temática da participação de cooperativas de trabalho em licitações públicas 

tem sido alvo prioritário de atuação institucional em prol do setor. A matéria 

foi, inclusive, objeto de mapeamento, estudo e análise pela OCB no intuito de 

identificar as principais causas de impedimento da participação de cooperati-

vas em certames licitatórios.

Diante disso, a OCB adotou inúmeras frentes de atuação institucional, dentre 

as quais destacam-se: (a) a criação de um Grupo de Trabalho (GT) no âmbito do 

Comitê Jurídico da OCB sobre participação de cooperativas em licitação; (b) a 

elaboração de pareceres jurídicos, modelos de instrumentos jurídicos de defesa 

judicial e administrativa para disseminação entre cooperativas que sejam impe-

didas de participar de certames licitatórios, bem como banco de jurisprudência 

favorável; (c) a criação, em 2018, do Projeto Sustentabilidade Ramo Trabalho 

que objetiva superar entraves enfrentados pelas cooperativas de trabalho jun-

to ao Poder Público; e, ainda, (d) a atuação da OCB junto ao TCU em prol da 

revogação da Súmula 281. 

Após tomar conhecimento de duas demandas judiciais, em tramitação no STJ, 

discutindo a matéria e processualmente passíveis de atuação de uma entidade 

de representação (em virtude da transcendência e da relevância da questão de-

batida), a OCB pediu sua habilitação nos feitos como amicus curiae. Tratam-se 

dos Recursos Especiais 1.810.477/RS e 1.849.123/RS, respectivamente 

de relatoria da ministra Assusete Magalhães e do ministro Og Fernandes.

Números dos Processos: REsps 1.810.477/RS e 1.849.123/RS.
Tribunal: STJ.

Ramo: Trabalho.

NOVO!
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Em seus pedidos de ingresso nos referidos Re-

cursos Especiais, a OCB destacou o impacto 

da matéria para o cooperativismo, registrando 

a necessidade do STJ, pela primeira vez, sob 

a ótica da legislação federal vigente, decidir 

acerca da participação de cooperativas de 

trabalho em licitações públicas. A atuação 

consiste em demonstrar aos ministros julgado-

res que a atual diretriz jurisprudencial do STJ 

a esse respeito está em confronto com o novo 

regramento jurídico acerca das cooperativas 

de trabalho. Com isso, espera-se aumentar a 

segurança jurídica nas contratações públicas 

e garantir a sustentabilidade dos negócios 

para que as cooperativas continuem ofertando 

melhores condições de acesso ao mercado de 

trabalho aos seus cooperados. 

Situação atual
O REsp 1.849.123/RS chegou recentemente no STJ e ainda 

está pendente de análise pelo ministro relator. Já no REsp 

1.810.477/RS, de relatoria da ministra Assusete Magalhães, 

foi proferida decisão contrária à cooperativa, sob o fundamento 

de que o STJ já possuía entendimento dominante acerca do 

tema, no sentido da legalidade da cláusula de edital que proíbe 

a participação de cooperativas em procedimento licitatório. 

A OCB, em todos os momentos que se manifestou nos proces-

sos e, inclusive, em audiência no gabinete da ministra Assu-

sete Magalhães, destacou que o sistema normativo era muito 

diferente no momento em que foi firmado o entendimento re-

produzido pela relatora. Todavia, considerando que hoje são 

outras as normas que regem a participação de cooperativas 

em licitações, o STJ ainda não possui entendimento interpre-

tando a nova legislação federal sobre a matéria.

A OCB seguirá trabalhando nos recursos com o objetivo de 

fazer com que o STJ analise, sob uma nova perspectiva norma-

tiva, a possibilidade de cooperativas de trabalho participarem 

de certames licitatórios.
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Revisão de jurisprudência e 
de precedentes normativos do 
Tribunal Superior do Trabalho

Descrição 
Tratam-se de processos contendo 

propostas da Comissão de Jurispru-

dência e de Precedentes Normativos 

do TST, com o objetivo de rever o 

posicionamento do próprio tribunal 

em 34 normativos, entre súmulas, 

orientação jurisprudencial e prece-

dentes normativos, tendo como base 

os pontos da CLT, alterados pela Re-

forma Trabalhista, sancionada pela 

Lei 13.467/2017.

Tese e atuação 
O presidente do TST, à época o ministro Ives Gandra Martins Filho, divulgou edital com 

prazo para que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, as confederações 

patronais e as entidades de classe de âmbito nacional manifestassem interesse em 

participar dos processos que tratam da revisão de entendimentos do Tribunal Supe-

rior. Após convocadas as entidades mencionadas, o cooperativismo se fez representar 

pela CNCoop, uma das entidades integrantes do Sistema OCB.

Na linha das estratégias desenvolvidas em prol da defesa dos interesses das coopera-

tivas, dentre os itens que serão apreciados quando do efetivo julgamento, a CNCoop 

está atuando em relação às propostas que visam alterar as matérias referentes às 

diárias (Súmulas 101 e 318), às horas in itinere (Súmulas 90 e 320 e OJ 36), à ne-

gociação coletiva (Súmula 277) e, ainda, à indenização substitutiva a cargo do em-

pregador (Súmula 389). Especialmente em relação às horas in itinere, vislumbra-se 

a necessidade de atuação para garantir que o tempo de deslocamento não seja com-

putado na jornada de trabalho dos empregados das cooperativas, sejam eles admiti-

dos antes ou após a vigência da Lei 13.467/2017.

No dia 06/02/2018, o Pleno do TST iniciou a fase de apreciação das propostas da 

Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos. Após iniciada a sessão, o 

presidente da comissão requereu a suspensão dos processos para aguardar o julga-

mento de arguição de inconstitucionalidade do artigo 702, inciso I, alínea “f” da CLT 

(Processo TST- ArgInc-696-25.2012.5.05.0463). O pedido de suspensão foi acatado, 

por unanimidade, pelos ministros do Pleno.

Números dos Processos: PET 16901-28.2017.5.00.0000 
e PET 18251-51.2017.5.00.0000.

Tribunal: TST.
Ramo: Todos os Ramos.
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Situação atual
A pedido do ministro relator Ives Gandra Martins Filho, os processos foram reunidos, tendo andamento apenas o 

PET 16901-28.2017.5.00.0000. Desde novembro de 2018, o feito encontra-se sobrestado, aguardando o julga-

mento da arguição de inconstitucionalidade do artigo 702, inciso I, alínea “f” da CLT (Processo TST-ArgInc-696- 

25.2012.5.05.0463). Em 18/03/2019, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif), a Confederação 

Nacional do Turismo (CNTur) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) protocolizaram ADC 62/STF, pleite-

ando a concessão de medida cautelar que obste a efetivação do julgamento do incidente de arguição de inconstitu-

cionalidade instaurado pelo TST, bem como a declaração da constitucionalidade do artigo 702, inciso I, alínea “f”, 

parágrafos 3º e 4º da CLT. O processo Arglnc-696-25.2012.5.05.0463 foi sobrestado, aguardando a decisão da ADC 

62/STF (processo concluso ao Relator ministro Ricardo Lewandowski).

A CNCoop permanecerá acompanhando os desdobramentos do julgamento em prol das cooperativas brasileiras.
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