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MENSAGEM DO PRESIDENTE
As missões internacionais que viabilizamos às cooperativas por meio do Sescoop/SP são
oportunidades riquíssimas de atualização do conhecimento e de contato com novas tecnologias, práticas, ideias e costumes em diversos setores do cooperativismo. Não foi diferente
na viagem a Camerino, região central da Itália.
A experiência ocorreu em 2019, antes do caos provocado pela pandemia. Levamos advogados de cooperativas à Universidade de Camerino para uma imersão no Direito Cooperativo
Italiano, como parte do nosso tradicional e concorrido Fórum de Aspectos Legais do Cooperativismo.
A oportunidade de comparar a legislação especíﬁca italiana com a brasileira, com ilustres
expositores de tão renomada universidade, trouxe-nos reﬂexões relevantes para o avanço
do nosso Direito Cooperativo. Tão relevantes, aliás, que incentivaram a iniciativa de reunirmos artigos dos participantes da missão.
O resultado aqui está, neste e-book, com contribuições que, além de nos apresentar os aspectos legais italianos para o meio cooperativista, nos estimulam a pensar em melhorias
para o nosso Direito Cooperativo e, por consequência, para um desenvolvimento mais efetivo do cooperativismo no Brasil.
As abordagens dos advogados perpassam por temas fundamentais para nossas cooperativas como o adequado tratamento tributário, o uso do Fates, proteção de dados, capitalização, aspectos da intercooperação e reﬂexões sobre o próprio modelo de empresa cooperativa.
Deixo aqui os meus cumprimentos a todos os que participaram da missão em Camerino, e
principalmente, aos que conseguiram dedicar um tempo para elaborar seus artigos e, assim,
contribuir para a divulgação e multiplicação do aprendizado e, tomara, aperfeiçoamento de
nossas leis.

Edivaldo Del Grande
Presidente do Sescoop/SP
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INTRODUÇÃO
O VII Fórum Internacional de Aspectos Legais do Cooperativismo - Forum Internazionale Sugli Aspetti Legali Del Cooperativismo IL Diritto Cooperativo Applicato – Università Di Camerino - foi realizado de 16 a 20 de setembro de 2019 pela Universidade de Camerino (Unicam),
em Camerino, na Itália, com o apoio do Sescoop/SP. A comitiva brasileira foi composta por
39 proﬁssionais da área jurídica das cooperativas, além de diretores e equipe técnica do
Sescoop/SP.
O Fórum contou com palestras e visitas às cooperativas italianas, o que proporcionou importantes reﬂexões sobre os aspectos legais do modelo de negócio no país e possíveis aplicações no contexto do Brasil.
Os temas discutidos, listados abaixo, possibilitaram ricas reﬂexões comparativas entre a
legislação cooperativista italiana e a brasileira:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATIVIDADE COOPERATIVISTA EUROPEIA E DIREITO COMPARADO
CAPITALIZAÇÃO E REGIME SOCIETÁRIO
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE COOPERATIVISTA
INTERCOOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE DE SEGUROS EM COOPERATIVAS
TECNOLOGIA, LEGISLAÇÃO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA: DESAFIOS DO
COOPERATIVISMO EM NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
COOPERATIVAS E EMPRESA SOCIAL
DIREITO COOPERATIVO APLICADO À GESTÃO
GESTÃO JURÍDICA DAS COOPERATIVAS

O intercâmbio na Itália proporcionou uma experiência única a todos os envolvidos e, consequentemente, deu origem à ideia da publicação de artigos elaborados pelos próprios participantes, com o objetivo de compartilhar o aprendizado adquirido com toda a sociedade cooperativa.
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O DIREITO COOPERATIVO SOCIAL
NA ITÁLIA: UMA PROPOSTA DE
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL
Juliana Oliveira de Lima

RESUMO
O cooperativismo social na Itália é pioneiro na inclusão e inserção de pessoas em desvantagem social. Um importante marco jurídico foi a vigência da Lei que reconhece atuação coletiva como integração social e que construiu, através dos anos, uma legislação consolidada
sobre o assunto. É importante apresentar como se desenvolve essa estrutura italiana que
andou na contramão da crise, traçando propostas de melhorias no cooperativismo social do
Brasil, que tem um grande potencial e avanços a serem construídos.
Palavras-chave: cooperativismo social, desenvolvimento, inclusão, Itália, Brasil.

1. INTRODUÇÃO
A temática vem ao encontro da oportunidade de apresentar o cooperativismo social na Itália, demonstrando sua organização social, funcional e jurídica, traçando um comparativo do
cooperativismo social existente no Brasil.
A Itália como precursora e grande estimuladora do cooperativismo social vem demonstrando um grande avanço na inclusão de pessoas em desvantagem social, o desenvolvimento dessa forma social especíﬁca está ligada a uma série de fatores que, por um lado, os
órgãos públicos fornecem às cooperativas sociais uma parcela crescente dos serviços sociais, de saúde e educação e, por outro lado, há fenômenos de autogestão na sociedade com
a participação dos cidadãos, grupos, associações, entre outros, que promovem a criação de
cooperativas sociais para responder a necessidades não satisfeitas ou inovar a oferta de
serviços de assistência social.
Participar do VII Fórum de Aspectos Legais do Cooperativismo, promovido por meio do Sescoop/SP, nos permitiu participar das ilustres palestras ocorridas na Universidade de Camerino - Itália, assim como as experiências vivenciadas de conhecer cooperativas italianas que
nos oportunizaram o conhecimento que muito pode contribuir para o cooperativismo social
existente no Brasil.
Analisados os históricos, leis e atualidades do cooperativismo social na Itália, conseguimos
observar que há um grande número de cooperativas sociais ativas, atuando individualmente
em suas regiões e em redes de cooperativas, o que fortalece e estimula ainda mais o cooperativismo italiano.
ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO
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Nesse contexto, trazendo para nossa realidade, o cooperativismo social é pouco desenvolvido, muitas vezes, por desconhecimento e falta de incentivo a esse formato, que é muito
importante do ponto de vista da inclusão social.
O objetivo é, por meio da nossa realidade e aplicabilidade da legislação brasileira, apresentar propostas de alteração na legislação e de fortalecimento ao cooperativismo social.

2. COOPERATIVISMO SOCIAL NA ITÁLIA
As primeiras experiências de cooperativismo social iniciam no ﬁnal da década de 1970, por
meio do movimento cooperativo e por iniciativas ﬁlantrópicas organizadas pelo catolicismo
e seus voluntários. Nesse período, foi criado o Serviço Nacional de Saúde e publicada a Lei
Franco Basaglia, que determina o fechamento dos manicômios, reconhecendo os direitos
das pessoas com transtorno mental.
Em 1981, surge a primeira versão da lei de cooperativas sociais, ocorrendo um debate legislativo na década de 80 que evidenciou a cooperativa como forma legal mais adequada para
essas organizações sociais, embora não seja uma cooperativa no sentido tradicional, com o
objetivo principal de benefício mútuo para seus membros. (VANEK, 2017).
O tema das cooperativas sociais foi construído geometricamente na Itália e tem uma literatura variada que as vinculam com as políticas de cuidado, a partir da Lei 381/91, que revolucionou as estruturas cooperativas, porque introduziu diversos tipos de associados com um
propósito distinto: a satisfação do interesse geral da comunidade na promoção humana e
na integração social dos cidadãos. 1
Nesse sentido, foram promovidas assim políticas coletivas no âmbito do cooperativismo
social, apresentadas como novo modelo de inserção no mercado de trabalho, preservando
a autonomia de pessoas em risco de exclusão social.
A lei também prevê a possibilidade de ter no quadro de sócio da cooperativa social as pessoas jurídicas públicas ou privadas, cujo estatuto possua previsão, o ﬁnanciamento e o desenvolvimento das atividades de cooperativas sociais.
Cria também a lei, possibilidade da Administração Pública estabelecer contratos de convenção direta, sem licitação, com a cooperativa social do tipo B para o fornecimento de bens e
serviços, desde que não ultrapassem um valor mínimo, regulamentado pela lei de licitações
públicas. Caso o valor mínimo seja ultrapassado, as licitações devem ser abertas a todas as
empresas e, consequentemente, estará a cooperativa social diante de uma maior concorrência.
Com objetivo de dar oportunidade às cooperativas sociais nos processos de licitação aberta,
muitos órgãos da administração pública colocam como critérios de contratação pessoas em
desvantagem social na execução dos contratos.

1

Schujman, Mario S. Derecho Cooperativo Latinoamericano, Ed. Juruá, 2018, pág. 278.
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Um dos grandes incentivos às cooperativas sociais é o de que os encargos sociais e previdenciários dos sócios-trabalhadores em condição de desvantagem social são reduzidos a
zero, sendo um encargo do poder público.
MAIELLO, 2001 aﬁrma que o cooperativismo social se caracteriza pela superação do princípio da mutualidade, que tradicionalmente deﬁne o movimento cooperativista. Segundo o
autor, o princípio da mutualidade reconhece que certas categorias ou grupos de indivíduos
compartilham interesses que podem ser satisfeitos quando há uma atuação coletiva de
apoio mútuo.
Os princípios do cooperativismo social italiano são os mesmos que regem o cooperativismo
em geral, mas inclui os valores da promoção de atividades educativas e acompanhamento
psicossocial. Por trabalhar com pessoas especialmente consideradas privadas de capacidades físicas, mentais ou sociais, as cooperativas sociais têm como ponto central a educação.
Na Itália, os trabalhadores da cooperativa devem estar de acordo com o objetivo e capacidade da cooperativa, podendo esses membros serem representados nos órgãos sociais por
aqueles que exercem sua representação legal. No caso de deﬁcientes mentais, sua falta de
capacidade será compensada pelos responsáveis, de acordo com as disposições legais vigentes (García-Más, 2001).

2.1 CONSÓRCIO DE COOPERATIVAS SOCIAIS
Para VANEK, 2017, as cooperativas sociais fornecem seus serviços ou emprego apenas em
uma localidade, pois nos termos da Lei 381 de 1991, a cooperativa está vinculada a servir
apenas em um determinado município, ainda assim, essas pequenas unidades econômicas
conseguem obter êxito e não ﬁcam em desvantagem, mesmo diante da economia soﬁsticada e com muitas empresas gigantes na Itália. A formação de consórcios geográﬁcos que
ligam as cooperativas sociais de uma localidade e ou região foi a forma encontrada para que
alcancem maiores objetivos. Uma rede de consórcios regionais, provinciais e nacionais pode
fornecer uma superestrutura ou estrutura de apoio para todas as cooperativas sociais da
Itália.
O consórcio oferece às cooperativas membros vantagens decorrentes de uma escala econômica maior. Também é politicamente útil para otimizar as negociações. Os consórcios regionais podem ser vistos como cooperativas de segundo grau ou como estruturas de apoio,
prestando assistência às cooperativas membros, como muitas vezes se mostrou útil na história das cooperativas. Eles também são um componente vital no sucesso das cooperativas.
As atividades desenvolvidas por meio das cooperativas consorciadas podem ser diferentes,
desde a prestação de serviços, produção e outros segmentos, o que garante um maior desenvolvimento e inovações para o cooperativismo social.
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2.2 TIPOS DE COOPERATIVAS SOCIAIS ITALIANAS
As cooperativas sociais são divididas em dois tipos, conforme Lei 381 de 08/11/1991: Tipo A:
Destinada à gestão de serviços sociais, socioambientais e educacionais, educação e treinamento proﬁssional, treinamento extracurricular, geração de emprego; Tipo B: Que realiza
várias atividades - agrícolas, industriais, comerciais ou serviços, destinadas à colocação
proﬁssional de pessoas desfavorecidas socialmente, existindo ainda as cooperativas mistas, que são do tipo A e B ao mesmo tempo, ou seja, aquelas que prestam assistência à comunidade, praticando a gestão social, e têm membros desfavorecidos socialmente.
Para Buonocore, 2002, na Itália, existem dois tipos de cooperativas: 1. De solidariedade social ou mutualidade estendida: responsável pela gestão de serviços socioambientais e educacionais; 2. A cooperativa de produção e trabalho integrado que promove a integração de
sujeitos portadores de deﬁciência na atividade laboral, transformando-os em protagonistas
da atividade, devendo haver pelo menos 30% dos trabalhadores da cooperativa, associados
ou não.
Ao contrário dos outros tipos de cooperativas italianas, as cooperativas sociais também podem ter membros voluntários, limitando-se à metade dos membros que trabalham.
As chamadas cooperativas tipo A administram centros sociais, alojamentos, serviços de
ajuda a domicílio, assistência a idosos, entre outros, enquanto as cooperativas do tipo B,
conhecidas como cooperativas de solidariedade social para a integração pelo trabalho realizam produção social, promovendo a integração de pessoas desfavorecidas no mercado de
trabalho e também a produção econômica por meio de suas atividades agrícolas, industriais,
artesanais ou de serviços.
As pessoas desfavorecidas são consideradas pessoas com deﬁciência física, psíquica e sensorial, egressos de hospitais psiquiátricos, egressos de prisões, pessoas em tratamento psiquiátrico, dependentes químicos, alcoólatras, menores de idade em situações de diﬁculdade
familiar, pessoas detidas ou internadas em instituições penitenciárias, pessoas condenadas
e internadas admitidas a medidas alternativas à detenção e ao trabalho externo, conforme
artigo 4º, parágrafo 1 da Lei 381/1991.
As pessoas desfavorecidas das cooperativas do tipo B devem constituir, pelo menos, trinta
por cento dos trabalhadores da cooperativa e, compatível com seu status subjetivo, ser
membros da própria cooperativa.
MERLINI deﬁne ainda as cooperativas sociais como: cooperativas de pura reciprocidade, que
operam exclusivamente para seus próprios membros cooperados; e as chamadas cooperativas de reciprocidade não exclusiva, aquelas que também podem operar para terceiros.
Ainda é possível identiﬁcar outros dois subtipos, a saber: as cooperativas de mutualidade
prevalecentes e as cooperativas diferentes.
As cooperativas de mutualidade prevalecentes distinguem-se das cooperativas diferentes,
pois devem cumprir dois requisitos fundamentais: a atividade da cooperativa deve ser realizada por mais de 50% dos membros, e o estatuto da cooperativa deve conter cláusulas
especíﬁcas de ﬁnalidade não lucrativa, com proibição de repartir os dividendos entre os
membros, proibição de remunerar os instrumentos ﬁnanceiros oferecidos para subscrição
dos membros, proibição de distribuir as reservas entre os membros, obrigação de devolver,
em caso de dissolução da cooperativa, todo o patrimônio da cooperativa a fundos mútuos
12 |
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para a promoção e desenvolvimento da cooperação. As cooperativas diferentes se distinguem daquelas com mutualidade predominante na medida em que, por opção estatutária
gratuita, não são obrigadas a cumprir os requisitos acima mencionados. Eles são, portanto,
um modelo residual de uma cooperativa.

2.3 CATEGORIAS DE MEMBROS DE COOPERATIVAS SOCIAIS
De acordo com o artigo 2522 do Código Civil Italiano, para criar uma sociedade cooperativa
social, deve haver pelo menos nove membros, incluindo membros voluntários, não há limite
máximo de membros.
Uma empresa cooperativa de, pelo menos, três parceiros pode ser estabelecida quando são
pessoas físicas e a cooperativa adota as regras da sociedade de responsabilidade limitada;
no caso da atividade agrícola, cooperativa simples também podem ser membros e, se após
o estabelecimento o número de acionistas se tornar inferior ao estabelecido na lei, deverá
esse número de membros ser integrado no prazo máximo de um ano, após o qual, caso não
seja integrado, a cooperativa se dissolverá e deverá ser liquidada.
Como mencionado acima, as cooperativas sociais podem ser constituídas com o mínimo de
três membros; até oito membros, é considerada como pequena.
Entidades legais como associações, fundações e empresas também podem ser membros.
As cooperativas sociais do tipo A, por ser aquelas cooperativas que administram serviços
sociossanitários e educacionais, a estrutura corporativa pode ser composta por membros
ou cooperados comuns, que realizam suas atividades e recebem remuneração. Os membros
que recebem um benefício econômico relacionado ao serviço prestado pela participação na
cooperativa social pertencem a essa categoria. Os requisitos para a admissão dessa categoria de membros cooperados devem ser consistentes, com o objetivo mútuo e com a atividade econômica realizada pela cooperativa social; este último requisito é funcional para a
aquisição de proﬁssionalismo útil para a atividade econômica. Os membros devem, portanto, realizar a atividade desenvolvida pela cooperativa social, da qual fazem parte e aqueles que exercem seus próprios negócios idênticos ou similares aos da cooperativa não podem ser membros dessas cooperativas.
Os membros voluntários têm o papel previsto no artigo 2º da lei 381/1991, que prestam suas
atividades gratuitamente. Seu registro na cooperativa realiza-se em uma seção especial do
chamado livro dos membros e a quantidade não pode exceder a metade do total dos membros.
Os acordos coletivos, as leis sobre trabalho subordinado e do serviço autônomo não se aplicam aos membros voluntários, com exceção das regras sobre seguro contra acidentes de
trabalho e doenças proﬁssionais.
O Ministério do Trabalho e Previdência Social, por meio de decreto, determina o valor da remuneração a ser assumida com base no cálculo dos prêmios e serviços relacionados, podendo os sócios-voluntários serem reembolsados apenas pelas despesas efetivamente incorridas e documentadas, com base nos parâmetros estabelecidos pela cooperativa social
para todos os membros.
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Na gestão dos serviços realizados pelo voluntário, deve se efetivar em aplicação dos contratos estipulados com administrações públicas, podendo ser utilizados de forma complementar e não substitutiva, no que diz respeito aos parâmetros de emprego de operadores
proﬁssionais.
Não podem os serviços dos membros voluntários contribuírem para a determinação dos
custos do serviço prestado pela cooperativa social, exceto os encargos com seus eventuais
gastos.
O membro voluntário atua na cooperativa como uma ﬁgura humanitária, participam da consecução do objetivo corporativo, por meio de suas contribuições de trabalho, portanto,
mesmo para membros voluntários, a condição de ser membro da cooperativa é o desempenho do trabalho, que neste caso é processado gratuitamente, como membros em todos os
aspectos; eles contribuem para a formação do número mínimo para formar a base social da
cooperativa social.

3. COOPERATIVAS SOCIAIS ITALIANAS EM NÚMEROS
O primeiro relatório do Instituto Nacional de Pesquisa da Itália Istat-Euricse sobre o sistema
cooperativo apresentou a estrutura e desempenho das cooperativas italianas como um setor que possui mais de 59 mil cooperativas. 2
A pesquisa concluiu que, nos anos de crise 2007-2015, as cooperativas cresceram na contramão das empresas que os dados foram negativos. Nesse sentido, os pesquisadores Carlo
Borzaga, presidente da Euricse; e Massimo Lori, da Direção Central de Estatísticas Econômicas do Istat; concordaram quando disseram que: "Em cooperação, o trabalho é o valor mais
ﬁxo, enquanto o lucro é o mais variável, isso explica por que, neste setor, tivemos uma tendência anticíclica nos últimos anos”.
Na mesma pesquisa, as cooperativas sociais representam 24,2% do total de cooperativas e
está acima da média de todo setor cooperativista, se comparado à razão numérica, porque
representam 28% do valor agregado e ainda 33% do total de trabalhadores nas cooperativas italianas.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Econômico, veriﬁca-se que existem 23.883 cooperativas sociais na Itália, dessas 11.140 são cooperativas sociais do tipo A, 6.327 são cooperativas sociais do tipo B, e 4.393 são cooperativas socias mistas A e B. 3
Os dados obtidos são das sociedades cooperativas regularmente registradas no MISE – Ministério do Desenvolvimento Econômico. Os dados são atualizados diariamente, incluindo
as cooperativas em liquidação.

Artigo do jornalista Paolo Biondi na Revista Vita http://www.vita.it/it/article/2019/01/25/in-italia-dalla-cooperazione-288miliardi-di-euro/150472/
2

Dados do Ministero Dello Sviluppo Economico, Albo Cooperative, acesso pelo site: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/albo-delle-societa-cooperative, acesso em 08/04/2020.
3
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4. LEGISLAÇÃO DO COOPERATIVISMO SOCIAL NA
ITÁLIA
A aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica nº 180 de 1978 permitiu a criação de cooperativas especiais que admitiam 30% de seus cooperados com histórico de problemas psiquiátricos; e países como França, Portugal, Bélgica, entre outros seguiram no mesmo formato
de cooperativismo.
Buscamos trazer nesse artigo as principais normas legais que regem as cooperativas sociais. A de maior relevância é a Lei 381 de 08 de novembro de 1991, que introduziu no ordenamento jurídico italiano as cooperativas sociais, pessoa jurídica que tem natureza pública
porque tem interesse coletivo e também natureza privada por ser uma sociedade civil.
As cooperativas sociais também estão presentes no artigo 45 da Constituição Italiana, que
reconhece a função social da cooperação em regime de reciprocidade e sem ﬁns de exploração privada.
Ainda estão presentes as cooperativas sociais no Código Civil Italiano, mais precisamente
no Título VI, seção que trata das cooperativas em geral e traça suas particularidades, desde
os procedimentos para constituição como sua organização e ﬁscalização.
Apresentam-se também as cooperativas sociais na Lei 460 de 1997, que instituiu a ONLUS –
Organização Não Lucrativa de Utilidade Social, título dado às organizações do terceiro setor
que prestam serviços de interesse público e adquirem benefícios tributários, como as cooperativas sociais.

5. O COOPERATIVISMO SOCIAL NO BRASIL
O cooperativismo social no Brasil sofreu forte inﬂuência do modelo italiano e, a partir do
movimento antimanicomial, as também conhecidas como cooperativas especiais reúnem
pessoas que precisam ser tuteladas ou estão em situação de desvantagem.
Em 1999, no Brasil foi aprovada a Lei nº 9.867, que dispõe sobre a criação e o funcionamento
de cooperativas sociais, visando à integração social dos cidadãos, com a ﬁnalidade de inserir
as pessoas em desvantagem no mercado econômico por meio do trabalho.
Fundamentam-se no interesse geral da comunidade, em promover a pessoa humana e na
integração social dos cidadãos; e incluem entre suas atividades I – a organização e gestão
de serviços sociossanitários e educativos; II – o desenvolvimento de atividades agrícolas,
industriais, comerciais e de serviços, conforme artigo 1º da Lei.
A mesma lei deﬁne como pessoas em desvantagem: deﬁcientes físicos e sensoriais; deﬁcientes psíquicos e mentais; pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente e egressos de hospitais psiquiátricos; dependentes químicos; egressos de prisões;
condenados a penas alternativas à detenção; adolescentes em idade adequada ao trabalho
e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo.
O objetivo do projeto que organizava as cooperativas sociais foi pensado para desenvolvimento e emancipação dos pacientes psiquiátricos, mas seguindo a lei italiana, estendeu-se
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para alcançar outras pessoas em desvantagem que ﬁcam na dependência do poder público
e de outras organizações assistencialistas, podendo estas pessoas se emanciparem, uma
vez que o mercado não emprega essas pessoas.
As cooperativas sociais organizam seu trabalho, especialmente no que diz respeito a instalações, horários e jornadas, de maneira a levar em conta e minimizar as diﬁculdades gerais
e individuais das pessoas em desvantagem que nelas trabalharem e desenvolverem programas especiais de treinamento, com o objetivo de aumentar a produtividade e a independência econômica e social.
A lei ao ser reproduzida da lei italiana deixou de observar algumas especiﬁcidades da legislação brasileira, necessitando, assim, de algumas adequações, como o disposto no artigo 3º,
que deﬁne quem são consideradas pessoas em desvantagem. O inciso VI trata dos condenados a penas alternativas à detenção, ao passo que não existe no direito penal a pena alternativa à detenção, entendendo que o legislador queria tratar, na verdade, dos condenados em cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, conforme os artigos 35 e 36
do Código Penal, o que também não impede a inclusão dos condenados em regime fechado
que, segundo o artigo 34, §1º enfatiza “O condenado ﬁca sujeito ao trabalho diurno e ao isolamento durante o repouso noturno”.
Para fazer parte da cooperativa social, a pessoa em situação de desvantagem deve comprovar a condição, por meio de atestado proveniente da administração pública, devendo ser
resguardado o direito de privacidade.
Poderão as cooperativas sociais ter em seu quadro social a participação de sócios-voluntários que não se confundem com pessoas em situação de desvantagem, prestando essas
pessoas seus serviços gratuitamente.
Ao denominar as cooperativas sociais, chegamos à conclusão de que se submetem à lei geral das cooperativas; mas, com especiﬁcidades compostas da lei especial e seu caráter beneﬁcente, conforme artigo 44, II do Código Civil.

6. A LEGISLAÇÃO DO COOPERATIVISMO SOCIAL NO
BRASIL
A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal - LEP. Segundo o
artigo 28 da LEP: “O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá ﬁnalidade educativa e produtiva”. Segundo o art. 126 da referida lei, o condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do
tempo de execução da pena, à razão de um dia de pena para três de trabalho.
A Lei 9.867 de 10 de novembro de 1999 dispõe sobre a criação e o funcionamento de cooperativas sociais, com objetivo de integrar socialmente os cidadãos em situação de desvantagem social, porém a lei ainda está pendente de regulamentação.
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, a
Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações.
16 |
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A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁciência, promulgada no
Brasil por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, em particular no seu art. 27,
que trata do direito ao trabalho em igualdade de oportunidades.
Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua - Portaria nº 3.088 do Ministério da Saúde, de 23 de dezembro de
2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria nº 132 do Ministério da Saúde, de 26 de janeiro de 2012, que institui incentivo ﬁnanceiro de custeio para o componente Reabilitação Psicossocial da RAPS – trabalho e renda,
empreendimentos solidários e cooperativas sociais.
Em 2013, foi publicado o Decreto 8.163 de 20 de dezembro de 2013 que criava o PRONACOOP
SOCIAL – Programa Nacional de Apoio ao Associativismo Social, com objetivo de planejar,
coordenar e monitorar ações voltadas ao desenvolvimento das cooperativas sociais e empreendimentos econômicos solidários sociais, porém o referido Decreto foi revogado pelo
Decreto 10.087 em 2019.
Portaria Interministerial nº 210 do Ministério da Justiça e da Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República, de 16 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema
Prisional, em especial no seu art. 4º, inciso II-g, que trata do acesso à atividade laboral com
desenvolvimento de ações que incluam, entre outras, a formação de redes cooperativas e a
Economia Solidária.
Portaria nº 2.840 do Ministério da Saúde, de 29 de dezembro de 2014, que cria o Programa
de Desinstitucionalização como integrante do componente Estratégias de Desinstitucionalização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
e institui o respectivo incentivo ﬁnanceiro de custeio mensal.
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deﬁciência - Estatuto da Pessoa com Deﬁciência, em particular no seu artigo 34, que trata
do direito ao trabalho em igualdade de oportunidades.

7. PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL
Apesar do legislador brasileiro importar a lei italiana, é necessário que possamos utilizá-la
e fazer as devidas adequações diante da realidade do nosso ordenamento jurídico.
A alteração da Lei 9.867/99, no que se refere ao artigo 3°, VI, que consta: “os condenados a
penas alternativas à detenção”, propondo nesse contexto que sejam considerados todos os
condenados, seja à pena privativa de liberdade ou ainda a penas alternativas, uma vez que
o código penal, nos artigos 34, 35 e 36, tem a previsão de trabalho diurno e isolamento noturno.
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Essa proposta vai ao encontro da Portaria Interministerial nº 210 de 16 de janeiro de 2014,
que no seu artigo 4º prevê como meta da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade do Sistema Prisional – PNAMPE, que em seu inciso II “g” explicita:
“acesso à atividade laboral com desenvolvimento de ações que incluam, entre outras, a formação de redes cooperativas e a economia solidária, observando:
1. compatibilidade das horas diárias de trabalho e estudo que possibilitem a remição;
2. compatibilidade da atividade laboral com a condição de gestante e mãe, garantida a remuneração, a remição e a licença maternidade para as mulheres que se
encontravam trabalhando.”

Tornando seu efeito amplo, deve estender a aplicação também aos homens em cumprimento de pena como forma de remição da pena, geração de trabalho e renda e, ainda, reinserção na sociedade.
A legislação italiana prevê a possibilidade da administração pública estabelecer contratação
direta com dispensa de licitação de cooperativas sociais que forneçam bens e serviços, contextualizando com a legislação brasileira, a lei das cooperativas sociais não tem essa previsão, a proposta gera trabalho e inclusão para os cooperados em situação de desvantagem.
Um ponto importante é a tributação e os encargos das cooperativas sociais e seus cooperados que são pessoas em situação de desvantagem social; na Itália, tanto as cooperativas
quanto seus cooperados recebem incentivos que são reduzidos a zero, ﬁcando a cargo do
poder público italiano. Uma cooperativa social tem ﬁnalidade especíﬁca e signiﬁca benefícios às pessoas em situação de desvantagem, portanto, para incentivar que mais cooperativas sejam constituídas e alcancem um número maior de beneﬁciários, é necessário o incentivo tributário e previdenciário.
Outro ponto importante diz respeito ao PRONACOOP SOCIAL – Programa Nacional de Apoio
ao Associativismo Social, que foi criado por meio do Decreto 8.163 de 2013, que objetivava
planejar, coordenar e monitorar ações voltadas ao desenvolvimento das cooperativas sociais e empreendimentos econômicos solidários sociais, havendo, assim, a necessidade de incentivo ao restabelecimento do PRONACOOP SOCIAL, revogado por meio do Decreto
10.087/2019.
Trazer essa possibilidade a uma porcentagem de pessoas que não sejam as consideradas
em desvantagem social é vital para uma cooperativa com pessoas em desvantagem social
que, muitas vezes, se tratam de deﬁcientes psíquicos mentais ou pessoas com discernimento reduzido, por exemplo. Inevitavelmente, seria interessante a participação de cooperados trabalhadores que auxiliariam no desenvolvimento dos demais cooperados em desvantagem e contribuiriam para que as demandas alcançassem caráter social, educativo,
emancipatório e remunerável.
Finalizando aqui as propostas de desenvolvimento do cooperativismo social no Brasil, acredito que devemos realizar um trabalho de capacitação em cooperativismo social voltado às
entidades públicas e privadas que realizam trabalho com pessoas em desvantagem social
para promover o cooperativismo que possibilita a inserção social e multiplicar o conhecimento dessa especial forma de cooperar.
18 |
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Obviamente, as propostas não se esgotam aqui. Há um debate imperioso a ser feito, mas é
um início para difundirmos o cooperativismo social no Brasil.

8. CASES DE COOPERATIVAS SOCIAIS NA ITÁLIA E NO
BRASIL
8.1 LA ZATTERA COOPERATIVA SOCIALE ITALIANA
A La Zattera é uma cooperativa social italiana considerada do tipo B, ou seja, que realiza a
inserção de pessoas em desvantagem social no mercado de trabalho. Sua atividade principal é a montagem de produtos para terceiros. Este tipo de atividade foi escolhido para dar a
qualquer um a possibilidade de trabalho, pois se trata de um trabalho de fácil execução.
Nessa atividade, estão compreendidos trabalhos com produtos para cabeleireiros, componentes elétricos, confecção de produtos promocionais, entre outros produtos de fácil montagem. Um dos problemas apontados por essa modalidade de atividade é a programação da
oferta de trabalho, pois depende exclusivamente das empresas.
São 33 sócios no total, divididos entre sócios-trabalhadores, sócios em desvantagem social
e sócios-voluntários. A ﬁgura do sócio-voluntário, segundo a opinião dos operadores, é essencial, uma vez que, além de ajudar no desenvolvimento material do trabalho, torna-se
para os jovens um ponto de referência e de apoio socializante, estando sempre disponível a
escutar e a dar conselhos.
A administração da cooperativa é feita por um consultor externo. Os recursos são provenientes dos entes públicos por programas sociais, dos contratos ﬁrmados com as empresas
locais e da comunidade local que participa organizando festas ou por meio de doações.
O objetivo social da La Zattera é dar a estes indivíduos uma oportunidade de educação para
o trabalho, de sociabilidade por meio do inserimento em um ambiente de trabalho, adequado
às suas condições e, por isso, protegido.
O caráter social da La Zattera prevê quatro graus: socialização, integração, formação para o
trabalho e o inserimento propriamente dito. A complexidade do trabalho aumenta até chegar ao quarto nível, isto é, até o momento em que o cooperado adquire a capacidade de realizar um trabalho independente.
Os usuários são enviados pelo serviço social da unidade básica de organização territorial ou
pela Agência de Serviço Social Local (ASL). Podem iniciar a atividade por meio de um estágio
de experiência para sua orientação. A duração máxima deste estágio é de 12 meses para a
pessoa em desvantagem social em geral e de 24 meses para as pessoas portadoras de deﬁciências especiais. Este estágio de experiência permite a veriﬁcação da capacidade do estagiário para se adequar ao ambiente e ao ritmo de trabalho.
Outro modo de inserção é por meio dos serviços públicos competentes que encaminham
pessoas em condição particular de desvantagem social e que precisam remover certos obstáculos de caráter cultural, organizativo e/ou social para serem inseridos no mercado de
trabalho. Estes recebem uma bolsa-trabalho paga pelo governo.
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Nem sempre a ﬁnalidade social da La Zattera é atingida. Uma de suas preocupações é a tendência de se tornar uma reserva de mercado, renunciando, assim, o posterior inserimento;
em alguns casos, ocorre a admissão direta por parte da cooperativa ao ﬁm da bolsa-trabalho.
Segundo a opinião de seu presidente, é necessário, ainda, uma rede de colaboração entre a
indústria e a cooperativa para favorecer a inserção por meio da inclusão obrigatória das
pessoas em desvantagem social nas listas especiais. Dessa forma, após um adequado período de experiência com o recebimento de bolsa-trabalho nas cooperativas, as pessoas poderiam achar uma colocação nas empresas locais. Ainda é necessário mais colaboração com
outras cooperativas, de forma que se possam efetuar a inclusão dos usuários, de acordo
com sua capacidade. 4

8.2 COOPERATIVA SOCIAL COOSTAFE - BRASILEIRA
No sistema prisional do nosso país, a intenção é a reinserção dos presos na sociedade. Por
este motivo, não existe pena perpétua nem pena de morte na legislação brasileira; mas, na
prática, nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes, detentos e detentas ﬁcam em presídios com péssimas condições, onde não têm nenhuma atividade que possa reinseri-los
socialmente.
O cooperativismo social sempre contribui com um mundo mais humano e justo e, neste caso,
não foi diferente. Um grupo de 20 internas do Centro de Recuperação Feminino - CRF, que
ﬁca em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (PA), reuniu-se para criar a Cooperativa
Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora - Coostafe.
No Centro CRF de Ananindeua, município da Grande Belém, uma cooperativa de presas criada em 2013 serviu como modelo para o instituto “Humanitas360”. O projeto gera emprego
e renda para presas e mulheres que já deixaram a prisão e já empregou mais de 300 mulheres em uma mini-indústria têxtil e de confecção. Nenhuma delas voltou à prisão.
A promoção de iniciativas de fomento ao empreendedorismo cívico-social para pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, de forma a contribuir com sua autonomia e emancipação individual, social e econômica, é o objeto do termo de cooperação técnica
que o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Humanitas360 ﬁrmaram no acordo. Entre
algumas das ações está a aplicação de modelos de cooperativas ou outros arranjos coletivos que prestigiem e fomentem o trabalho de pessoas privadas de liberdade e egressas do
sistema prisional em todo o país.
O acordo ﬁrmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Humanitas360 pretende
justamente fomentar a reinserção social, de modo a desestimular a reincidência criminal. “A
população prisional brasileira vem crescendo a uma taxa de 6 a 7% ao ano, sem que isso

4

Presente no site da cooperativa https://www.cooperativasocialelazattera.it/, consultado em 08/04/2020.
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signiﬁque qualquer redução na violência ou melhora na sensação de segurança da sociedade”, disse o Ministro Dias Toffoli. 5

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cooperativas sociais têm um papel importante dentro do cooperativismo e da inclusão
de pessoas com desvantagem, porque possibilitam que essas pessoas saiam da condição
de assistidas para se colocarem no lugar de sócias de uma cooperativa que vai pensar meios
de garantir oportunidades emancipatórias.
Tanto a lei italiana quanto a lei brasileira merecem o devido respeito, tratam da inclusão
social com geração de renda das pessoas em situação de desvantagem, mas trazendo todo
o contexto italiano para a realidade do Brasil, precisamos avançar para uma melhor ampliﬁcação.
É nítido veriﬁcar que o cooperativismo social se encontra vivo nos dois países, mas é importante veriﬁcar que, na Itália, sua evolução e desenvolvimento é maior, porque há uma atuação do poder público que contrata com preferência os serviços das cooperativas sociais,
tem leis regulamentadas, incentivo tributário e fomento ao cooperativismo social.
A possibilidade de ter outras pessoas que não são as com desvantagem social trabalhando
nas cooperativas sociais italianas possibilita uma inclusão maior das pessoas em situação
de desvantagem social, o que, nas cooperativas sociais do Brasil, não é possível a não ser
que sejam cooperados voluntários.
Essencial se faz a proposta de mudanças, incentivo na lei do cooperativismo social do Brasil,
assim como a abertura de debates, divulgação e mais estímulo ao cooperativismo social,
que tem como fundamental a inclusão de pessoas em desvantagem.
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TRIBUTAÇÃO DO COOPERADO DO
TRABALHO
Dr. Reginaldo Silva Ferreira Vianna
Dr. Renato Lúcio de Toledo Lima
Dra. Maitê Stelluti

RESUMO
É certo que o cooperativismo se revela como um meio para superação da desigualdade social, tendo por premissa fundamental a melhoria da vida dos cooperados e das condições de
trabalho. Todavia, embora ostentem essa importante função social, muitas cooperativas
não recebem o adequado tratamento que pedem diversos ordenamentos jurídicos. Assim,
este trabalho buscou analisar, comparativamente, o modelo cooperativo brasileiro e italiano, especialmente cooperativas de trabalho, para entender como a Itália, país de longa tradição cooperativista, pode contribuir para o movimento cooperativo brasileiro.
Palavras-chave: direito comparado – tributação – cooperado de trabalho.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, muito se ouve sobre as sociedades cooperativas de trabalho. Os rumores são, com
certeza, consequência da importância dessas sociedades, já que surgiram com o propósito
de diminuir as lutas de classes, porque seus associados cooperados são, ao mesmo tempo,
proprietários da sociedade e trabalhadores.
A ideia de cooperativa relaciona-se com o objetivo de cooperação. O jurista Renato Lopes
Becho já falava sobre a união de pessoas com desejos semelhantes para obtenção de uma
vantagem econômica para todos dos grupos: evidentemente, os cooperados (1999).
Desde 1971, as cooperativas de todos os tipos e categorias encontram-se reguladas no país
pela Lei nº 5.674/71, sendo a Lei nº 12.690/12 responsável por tratar das cooperativas de
trabalho. Estas, adianta-se, são constituídas por trabalhadores ou proﬁssionais com proveito comum, autonomia e autogestão, para terem uma melhor qualiﬁcação, maior renda,
melhor situação socioeconômica e melhores condições gerais de trabalho, nos moldes do
art. 2º da Lei 12.690/12.
Não foi sem propósito que a Constituição Federal de 1988, chamada Constituição Cidadã,
tratou do cooperativismo em diversos dispositivos. Como exemplos, primeiro, dispôs do tratamento adequado ao chamado ato cooperativo (art. 146, inc. II, “c”). Depois, prescreveu que
a lei apoiaria e estimularia o cooperativismo (art. 174, § 2º). Por último, declarou que esse
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tipo societário, sem ﬁns lucrativos, teria preferência na complementação do Sistema Único
de Saúde (art. 199, § 1º), na esfera privada, ao lado das entidades ﬁlantrópicas.
Há poucos anos, em 2011, as cooperativas registradas no sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) somavam 6.586 (seis mil, quinhentos e oitenta e seis). Ainda que
o número seja consideravelmente grande, decresceu se comparado ao período de 2001 a
2010, apesar do aumento do número de cooperados nas sociedades na mesma época. Das
6.586 (seis mil, quinhentas e oitenta e seis) cooperativas registradas naquele ano, 966 (novecentos e sessenta e seis) estavam ligadas ao ramo trabalho.
A diminuição da quantidade de cooperativas no Brasil parece estar intimamente ligada à alta
carga tributária suportada por esse tipo de sociedade, que, na verdade, acaba por colocá-la
não no mesmo patamar que os demais, mas sim em patamar inferior, de ﬂagrante desvantagem. Aﬁnal, sócios-cooperados no Brasil pagam mais tributos do que sócios-empresários.
O peso tributário que recai sobre os cooperados em cooperativas de trabalho no Brasil é
injustiﬁcável. O modelo tributário ostenta três modalidades de incidências concomitantes
para pessoas jurídicas: faturamento, resultado e encargos sociais. Para as pessoas físicas,
duas: renda e previdência.
Os tributos de faturamento e resultado são, ao cabo, suportados pelos cooperados pessoas
físicas, já que os pagam por meio da chamada taxa de administração, à qual demonstra o
custo, as despesas da cooperativa para a prestação dos serviços aos seus próprios associados (art. 80, caput, Lei nº 5.674/71).
Além disso, pelo atual entendimento do ﬁsco brasileiro, os associados pessoas físicas devem arcar, ao receber a paga pela sua produção, com Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF) e Contribuição Previdenciária, nas alíquotas de 27,50% e 20%, respectivamente. Em
comparação com sociedades empresárias, que objetivam o lucro, o quadro é ainda mais estarrecedor:
Tributação pessoa jurídica

Tributação pessoa física
Carga tributária ﬁnal
para o sócio

Formato societário
Faturamento | receita bruta

Resultado

Cooperados | sócios

Cooperativa

3,65%

0

27,50%

31,15%

Sociedade empresária

5,65%

10,83%

0

16,48%

AUTOR, 2019

E tudo isso porque ainda não se reconheceu a verdadeira adequação do tratamento tributário ao chamado ato cooperativo, muito menos o apoio e o estímulo concedido pelo Estado
ao peculiar tipo societário. Ao revés, o atual cenário é desolador para cooperativas de trabalho e a carga tributária suportada é um franco desestímulo às cooperativas de trabalho.
Com ciência de que, em municípios brasileiros onde existem cooperativas, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é superior ao dos municípios que não contam com esse tipo
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de organização (Apresentação Institucional: Sistema Cooperativista Brasileiro, 2011), essa
demora não pode se prolongar por ainda mais tempo.
Os cooperados brasileiros necessitam que, ﬁnalmente, os olhos se voltem para esse problema grave, alcançando a atenção das instâncias competentes. É isso que este trabalho,
compilado nas páginas seguintes, pretende demonstrar.
Saudações cooperativistas!

2. BREVE HISTÓRIA DO COOPERATIVISMO
Com os primeiros passos registrados ainda no século XVIII, a ideia de sociedade cooperativa
transportou-se no tempo, aprimorando-se e consagrando-se como um modelo de negócio
com características próprias e peculiares.
Seu surgimento relaciona-se à criação de uma associação autônoma de pessoas que, unidas
voluntariamente, desejavam fazer frente às necessidades e aspirações econômicas, sociais
e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade conjunta, democraticamente
controlada (IRION apud ROSSI, 2011, p. 23). Isso porque, desde a Revolução Industrial, a produção artesanal e manufatureira foi sendo massivamente substituída pela maquinofatureira, ocasionando um verdadeiro processo de expropriação dos conhecimentos técnicos
dos trabalhadores qualiﬁcados. Diante disso, a classe operária buscou desenvolver “formas
próprias, potencialmente anticapitalistas, de organização social – o sindicalismo – e de organização da produção e distribuição – o cooperativismo” (SINGER apud ROSSI, 2011, p. 23).
O cooperativismo, então, resultou da tentativa dos trabalhadores de solucionar, com ajuda
mútua, os problemas sociais e econômicos que os afetavam. Assim, para fazer frente às
mazelas produzidas pelo sistema capitalista, as pessoas começaram a organizar-se de
forma solidária, dando corpo ao que se consagrou como cooperativismo. Com efeito, a base
da doutrina cooperativista está intimamente ligada aos “resultados das reações que procuravam atenuar ou suprimir desequilíbrios econômicos e sociais surgidos do liberalismo econômico vigente” (PINHO apud CENZI, 2012, p. 20).
Um marco histórico notável é o de Rochdale, na Inglaterra, no qual os tecelões fundaram,
em 1844, uma sociedade cooperativa que, embora à primeira vista parecesse ser só mais
uma dentre as muitas formadas nas décadas precedentes, consagrou-se como a matriz de
todas as cooperativas modernas (SINGER apud ROSSI, 2011, p. 41).
O sucesso da supracitada cooperativa sobreviveu, inclusive, às duas Grandes Guerras, tornando-se de tal modo um símbolo do cooperativismo que seus princípios são, até hoje, seguidos no mundo todo.
Por certo, com a fundação da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em 1892, e com o estudo dos princípios do cooperativismo dos “Pioneiros de Rochdale”, estabeleceram-se os
princípios básicos de qualquer organização ou associação verdadeiramente tida como cooperativa. São eles: adesão livre, controle democrático (um voto por pessoa), distribuição do
excedente aos associados (de acordo com o uso feito dos serviços da cooperativa), interesse limitado ao capital, neutralidade política e religiosa, venda à vista e desenvolvimento
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de educação cooperativa (SILVA, 2005, p. 59). No Brasil, por exemplo, tais princípios estão
expressos no art. 4º da Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).
De modo geral, nota-se que, nos últimos tempos, o cooperativismo tem sido grande protagonista no meio social, ganhando bastante espaço e revelando-se uma ferramenta sem
igual na conquista de melhores condições não só de trabalho, mas também de vida. Como
alguns exemplos dos avanços por ele trazidos, cita-se a chegada da energia elétrica no meio
rural dos Estados Unidos no decorrer da última geração, o sucesso do sistema cooperativo
bancário de países como França, Alemanha e Japão, a considerável participação de cooperativas de consumo da distribuição de produtos alimentares na Europa, etc.
Nesse diapasão, é salutar a importante função social que as cooperativas possuem não só
dentro da sociedade brasileira, já que consagradas, inclusive, no texto constitucional (COTS,
2007, p. 18), mas também no mundo todo, visto que inúmeros países cuidaram de inserir em
seus ordenamentos jurídicos normas protetivas ou referenciais ao sistema cooperativo
(CENZI, 2012. p.30).

3. COOPERATIVAS DE TRABALHO
Conceitualmente, tem-se que cooperativa consiste em uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas,
sociais e culturais comuns, por meio de uma propriedade coletiva e democraticamente gerida. Sua ﬁnalidade, pois, reside na congregação de proﬁssionais e produtores que desejam
associar seus bens e serviços para exercer atividade econômica, no interesse comum e sem
ﬁnalidade lucrativa (ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, 2016).
Uma das características fundamentais no que diz respeito ao ramo de atuação das sociedades cooperativas é a notável ﬂexibilidade dos gêneros de serviço, operações ou atividades
que elas podem adotar. Isso porque, ao se permitir que elas sejam constituídas para os mais
diversos ﬁns, possibilita-se que esse tipo de sociedade seja verdadeiramente eﬁciente em
seu papel social (COTS, 2007, p. 57).
No entanto, há um tipo em especial de cooperativa que merece destaque por, dentre outros
também importantes motivos, ser “uma oportuna opção de geração de renda em tempos de
tão grande desemprego” (COTS, 2007, p. 60). São as chamadas cooperativas de trabalho.
Em princípio, é de se notar que, como todas as demais cooperativas, as de trabalho têm também como objetivo central a prestação de serviços aos seus associados. Porém, o que lhes
traz peculiaridade é o fato de que consistem em “uma instituição regular que abriga trabalhadores, sócios, portanto ‘donos’, de uma sociedade que está ou foi organizada com a ﬁnalidade de prover trabalho a esses trabalhadores” (QUEIROZ apud COTS, 2007, p. 63).
Portanto, tal cooperativa presta serviço aos seus cooperados, possibilitando que prestem
serviços aos consumidores de modo mais vantajoso do que se atuassem isoladamente. É
uma inquestionável alternativa para a geração de empregos e para a superação das abissais
desigualdades, especialmente econômicas, das diferentes regiões do globo, possuindo, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), grande potencial de crescimento.
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Nesse cenário, destaca-se a Recomendação nº 193 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), à qual assevera que “medidas deveriam ser tomadas para promover o potencial
de cooperativas em todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento”,
de modo a capacitar as cooperativas a atenderem às necessidades de seus membros e da
sociedade, inclusive as necessidades dos grupos desfavorecidos, com vistas à sua inclusão
social (OIT, [200?]).
Resta evidente a funcionalidade social das mencionadas cooperativas de trabalho, que são
relevante instrumento para geração de renda e inclusão social (COTS, 2007, p. 65).
Nacionalmente, tal modelo de cooperativa, goza de regramento jurídico próprio, conforme
previsão da Lei nº 12.690/2012, que além de dispor sobre o funcionamento e a organização
das cooperativas de trabalho, instituiu também o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP).

4. DIREITO COOPERATIVO
4.1. BRASIL
O cooperativismo vem ganhando tanta força e ocupando tanto espaço nos últimos tempos
que, além de previsão em legislação infraconstitucional, cumpre destacar que o legislador
nacional incluiu o tema também na Constituição Federal de 1988, conforme redação do art.
5º, inciso XVIII, art. 146, inciso III, alínea “c” e art. 174, § 2º.
Nota-se, portanto, que especialmente no que toca às sociedades cooperativas, o legislador
constituinte não se mostrou insensível e tampouco inﬂexível. De fato, pretendeu que a carga
tributária fosse adequada à natureza sui generis desse tipo de associação, de modo a não
admitir que a função social da cooperativa não seja observada por conta da carga tributária
incidente (COTS, 2007, p. 115 – 116).
Entretanto, em que pesem as referidas determinações constitucionais, a realidade tributária
brasileira é pouco efetiva no seu cumprimento, como se vê a seguir.

4.1.1 CARGA TRIBUTÁRIA DA COOPERATIVA DE TRABALHO
Dentre os vários tributos do Sistema Tributário brasileiro, segundo entendimento hoje em
voga nos entes de arrecadação (sujeitos ativos da obrigação tributária), tocam à atividade
cooperativa de trabalho os tributos adiante identiﬁcados, segundo sua base de percussão.
a) Tributos incidentes sobre o faturamento (equiparado à receita bruta da pessoa
jurídica, com permissivo veiculado na Emenda Constitucional nº 20/1998)
a.1) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): com estribo
normativo na Lei Complementar nº 70/1991, cominada com a Medida Provisória nº
2.158/2001.
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Quanto à exação em tela, sobre o faturamento (equiparado à receita bruta) incide a
alíquota de 3%, seguindo-se o art. 8º da Lei nº 9.718/1998. Ressalva-se que as cooperativas de trabalho operadoras de planos de saúde fruem de deduções na base de
cálculo e alíquota à razão de 4%, entretanto não se inserem no conceito estrito das
cooperativas de trabalho, consoante a delimitação na Lei nº 12.690/2012, em seu art.
1º e incisos.
a.2) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS): incide sobre o faturamento (equiparado à receita bruta)
à razão de 0,65%, conforme o inciso IV do art. 4º da Lei nº 9.718/1998.
b) Tributos incidentes sobre o resultado
Para esta singela compilação, considerou-se resultado à base de cálculo de tributos
cuja legislação consinta deduções. O Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas,
fundado no art. 43 do Código Tributário Nacional, por apresentar neutralidade. Isso
porque as importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por seus cooperados (ou colocados à disposição) estão sujeitos à retenção do imposto de renda na
fonte pela alíquota de 1,5%, como determina a Lei nº 8.981/1995, art. 64; a neutralidade referida repousa na compensação com o Imposto de Renda de Pessoa Física
que vier a ser retido pela cooperativa, por ocasião do pagamento ao cooperado, a
título, decotando-se aquele deste. De resto, os resultados (sobras) decorrentes dos
atos cooperativos não são tributáveis pelo IRPJ, conforme Lei nº 5.764/1971, art. 3º.
Digno de nota que, quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as cooperativas são isentas de tributação, na forma do artigo 39 da Lei nº 10.865/2004.
Remanesce o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência
municipal. Embora obviamente não haja homogeneidade quanto à instituição desse
tributo por cada um dos cinco mil quinhentos e setenta municípios brasileiros, o entendimento sobre a forma de incidência quanto à cooperativa de trabalhos pode ser
extraído do Superior Tribunal de Justiça, corte de constitucional missão uniformizadora no Poder Judiciário. Nesse cenário, merece destaque a emblemática ementa
abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
ILEGALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO LOCAL. SUMULA 280 DO STF. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ATOS NÃO COOPERADOS. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO.
1. O ISS não incide sobre os atos praticados pelas cooperativas médicas consistentes no exercício de atividades em prol dos associados que prestam serviços médicos a terceiros (atos cooperados).
2. Deveras, os atos não cooperados, vale dizer, aqueles decorrentes de relação jurídica negocial advinda da venda de planos de saúde a terceiros, sujeitam-se à incidência do ISS, tendo como base de cálculo tão-somente a receita advinda da cobrança da taxa de administração. Isto porque a receita tributável não abrange os
valores pagos ou reembolsados aos cooperados, haja vista não constituírem parte
do patrimônio da Cooperativa. Exegese do artigo 79, da Lei 5.764/71 c/c os artigos
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86 e 87, do mesmo diploma legal (Precedentes desta Corte: REsp 727091/RJ, Segunda Turma, publicado no DJ de 17.10.2005; REsp 487854/SP, Segunda Turma, publicado no DJ de 23.08.2004; e REsp 254549/CE, Primeira Turma, publicado no DJ de
18.09.2000).
3. O eventual inadimplemento quanto ao pagamento de ISS em relação à taxa de
administração de alguns contratos, é matéria que se encarta no óbice da Súmula
07, interditada à cognição do STJ.
4. Ressalva do posicionamento no sentido de que essas entidades não exercem
qualquer espécie de serviço ou fornecimento de mão-de-obra, mercê de não visarem o fim lucrativo ensejador da incidência. A forma de associação corporativa implica em impor a obrigação tributária aos médicos cooperativados pelos serviços
que prestam.
5. Acaso as cooperativas empreendam a venda de planos de saúde com o intuito de
lucro devem pagar IOF, excluído, portanto, o ISS, pela ausência de tipicidade do fato
gerador e pela interdição de que o mesmo fato possa sustentar duas exações. Ressalva do entendimento do relator.
[...]
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido,
para afastar a incidência do ISS sobre os atos cooperados praticados pela recorrente, bem como determinar a incidência da exação, no que tange aos atos não cooperados, tão-somente sobre a taxa de administração, excluindo-se os valores pagos ou reembolsados aos associados. (REsp 875388 / SP, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado
em 02/10/2007, publicado no DJU de 25/10/2007, p. 130, g.n.)

Eis, portanto, o fundamento de arrolar o ISSQN neste tópico destinado aos tributos incidentes sobre o resultado, que no caso é o custo operacional da pessoa jurídica.
A alíquota mínima, nacionalmente deﬁnida pela Lei Complementar nº 116/2003, no art. 8ºA, inserido pela Lei Complementar nº 157/2016, é de 2%, os quais incidem, como já mencionado, sobre o custo operacional da cooperativa, isto é, grosseiramente, os ingressos ﬁnanceiros com a subtração das retiradas dos cooperados.
c) Tributos incidentes sobre a folha de salários
O entendimento ﬁscal concernente à Contribuição para o PIS incidente sobre a folha
de salários (PIS-Folha) estriba-se no inciso IV do caput e no parágrafo 4º do art. 32
do Decreto nº 4.524/2002, o qual se baseia na Lei nº 10.676 de 2003, para concluir
que as cooperativas de trabalho hão de recolher tal tributo, à alíquota de 1%, sem
prejuízo da Contribuição para o PIS sobre o faturamento (equiparado à receita bruta).

4.1.2. CARGA TRIBUTÁRIA DO COOPERADO DE TRABALHO
Como exposto acima (3.1.1), a carga tributária global das cooperativas de trabalho, assim
consideradas as que se amoldam à Lei nº 12.690/2012 e ao regramento geral da Lei nº
5.764/1971, alcança os patamares de 3,65% sobre o faturamento (equiparado à receita
bruta); 2% sobre o resultado (custo operacional da cooperativa); e 1% sobre a folha de salários.
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Em comparação com uma sociedade empresária dedicada ao mesmo ramo de atividade e
que também presta serviços por intermédio de seus sócios, pode parecer uma carga benéﬁca. Isso porque a sociedade empresária, em condições semelhantes, ostenta carga tributária superior: 5,65% sobre o faturamento (equiparado à receita bruta); e 10,83% sobre o
resultado (deduzidas, pois, as despesas operacionais).
No entanto, sob o ponto de vista da entrega dos valores aos sócios, isto é, enfocado o bem
da vida almejado desde a constituição da pessoa jurídica, existe acentuada discrepância, em
desfavor do cooperado de trabalho, adiante tratada em minúcias.
Como a cooperativa de trabalho não tem ﬁnalidade lucrativa (art. 3º, Lei nº 5.764/1971), destina aos cooperados, proporcionalmente, à participação individual no serviço prestado aos
terceiros. Obedece, portanto, aos comandos legais:
Lei nº 5.764/71:
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:[...]
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral; (g.n.)
Lei nº 12.690/2012:
Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos,
além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:
I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste,
não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; (g.n.)

A comparação com o tratamento dado a sócios de sociedades empresárias é inevitável, sobretudo à luz das decisões do Supremo Tribunal Federal, em voto que homenageia a doutrina majoritária quanto ao chamado tratamento tributário adequado (art. 146, inciso III, alínea “c”, da Constituição); citou julgados, inclusive um que dispunha que o adequado
tratamento tributário não implicava, necessariamente, tratamento privilegiado, concluído
que:
[...] Como se vê, o Poder Constituinte conferiu tratamento diferenciado (não privilegiado) para as cooperativas, vedando a interferência estatal no seu funcionamento,
dispensando-as de autorização para a sua formação (art. 5o, XVIII),
possibilitando a criação de regime tributário “adequado” para os seus atos cooperativos (art. 146, III, c), favorecendo sua forma na atividade de garimpo (art. 174, §§
3o e 4o) e dando a elas papel relevante na política agrícola (art. 187, VI). [...] Portanto, no âmbito tributário o comando constitucional é dirigido ao ato cooperativo
e tem eficácia imediata naquilo que garante a quem o pratica o direito (negativo) de
impedir que os poderes do Estado venham a inserir nos respectivos ordenamentos
regras que deixem de respeitar a eficácia mínima da norma constitucional, evitando-se, assim, “tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando-se igualmente, as peculiaridades das cooperativas com relação às demais
sociedades de pessoas e de capitais”, como ressaltou Heleno Taveira Torres, para
quem, “como mínimo, as cooperativas não podem suportar uma pressão fiscal
maior do que aquela aplicável às demais formas de organização societária”.
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(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 599.362. União, Uniway – Cooperativa de Profissionais Liberais Ltda. Relator: Ministro Dias Toffoli. Dj,
10 fev. 2015, grifos originais).

Consigne-se que a entrega do resultado pela sociedade empresária aos sócios, além de não
ser alvo da contribuição previdenciária, desfruta de isenção quanto ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), conforme a Lei nº 9.249/95:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. (g. n.)

Para a necessária comparação, já preconizada no entendimento do Supremo Tribunal Federal alhures transcrito, tem-se que a carga tributária do sócio de sociedade empresária ao
receber a distribuição dos resultados positivos é nula.
Quanto ao sócio de cooperativa de trabalho, percutem sobre o resultado positivo que recebe
da pessoa jurídica tanto a Contribuição Previdenciária, quanto o IRPF.
Sobre a Contribuição Previdenciária, o Ato Declaratório Interpretativo nº 5/2015, aﬁrma:
Art. 1º O contribuinte individual que presta serviço a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição previdenciária de 20% (vinte por
cento) sobre o montante da remuneração recebida ou creditada em decorrência do
serviço, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. (DOU
de 26/05/2015, seção 1, pág. 15)

O entendimento ﬁscal, assim, é de que o cooperado de trabalho há que recolher aos cofres
federais Contribuição Previdenciária à alíquota de 20%, limitada apenas ao teto de recolhimento.
Quanto à incidência do IRPF, colhe-se da recente Solução de Consulta nº 242, de 19 de agosto
de 2019, da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil:
Observe-se, primeiramente, que os rendimentos oriundos da prestação de serviços
médicos pessoais a terceiros, por intermédio de cooperativas de que sejam associados, configuram rendimentos do trabalho não assalariado, consoante orientação
da Instrução Normativa SRF no 99, de 23 de setembro de 1980 (DOU de 24.09.1980),
e do Ato Declaratório (Normativo) CST no 12, de 15 de agosto de 1978 (DOU de
25.08.1978) – constante também no Manual do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte de 2018 (Mafon 2018), disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na internet (http://rfb.gov.br), página 15.
Por conseguinte, esses rendimentos sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a
Renda na fonte (cooperativa), de acordo com o estabelecido no art. 7º, inciso II, e §
1º, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, mediante a aplicação da tabela progressiva mensal (art. 1o, inciso IX, da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007), e também
à incidência na Declaração de Ajuste Anual, nos termos dos arts. 7o, caput, e 8o,
inciso I, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 (arts. 76, inciso I, 78, 677 e 685
do RIR/2018).” (Publicada no DOU de 02/09/2019, seção 1, página 43)

A tributação do cooperado de trabalho pelo IRPF, desta feita, em cotejo necessário com a
tabela progressiva do imposto de renda, pode alcançar a alíquota de 27,5%.
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4.2. ITÁLIA
De início, esclarece-se que a escolha da Itália se deu pelo fato de que tal país, além de possuir uma longa tradição no cooperativismo, possui também um dos sistemas cooperativos
mais desenvolvidos do mundo. Desse modo, este artigo pretendeu averiguar as possíveis
contribuições dessa nação para o movimento cooperativo brasileiro.
O movimento cooperativista representa uma diretriz fundamental de empreendimento social nas terras italianas, sendo que pesquisas recentes indicam a existência de mais de 80
mil cooperativas nesse país, às quais desenvolvem não só fundamental papel social, mas
também gozam de relevância econômica (LE PECULIARITÀ..., 2006, p. 5).
Por certo, a Carta Constitucional italiana, em seu art. 45, prevê que “a República atesta a
função social da cooperação mútua e sem ﬁns de exploração privada” (COSTITUZIONE
ITALIANA, 2018, p. 22). O legislador, dessa forma, reconheceu expressamente a função social
das cooperativas, na presença de um acurado escopo mutualístico e da própria organização
democrática, com ausência de um ﬁm meramente especulativo.
Ainda, a legislação faz a diferenciação entre cooperativa de mutualidade predominante e
cooperativa diversa (de não mutualidade predominante), estatuindo que deve haver uma
facilitação de caráter tributário para o primeiro tipo de sociedade citado, tal qual prevê o art.
223 (12º) da Disposição de Implementação do Código Civil italiano.
Do ponto de vista do Direito Civil, conforme estabelece o art. 2.512 do Código Civil, uma cooperativa é tida como de mutualidade predominante quando desenvolve atividade essencialmente em favor dos sócios, consumidores ou usuários de bens ou serviços (cooperativa
de consumo), quando usa principalmente o desempenho do trabalho de seus membros na
realização de suas atividades (cooperativa de trabalho) e quando utiliza especialmente contribuições de bens ou serviços dos seus membros no desempenho das atividades (cooperativa de produção).
No mais, supracitada espécie de cooperativa deve, obrigatoriamente, prever em seu próprio
estatuto os requisitos postos pelo art. 2.514 do Código Civil. Atendidas essas circunstâncias,
a disciplina tributária da sociedade cooperativa gozará de tratamento diferenciado, com a
redução de algumas tributações.
No geral, os impostos incidentes são:
- IRES (Imposto de Renda sobre Sociedades – Imposta sul Reddito delle Società), regrado
pelo TUIR (Texto Único dos Impostos sobre Rendas – Testo Unico delle Imposte sui Rendditi).
Sua base de cálculo é o lucro líquido total e sua alíquota, 24% (art.75 e 77, TUIR);
- IRAP (Imposto Regional sobre Atividades Produtivas – Imposta Regionale sulle Attività Produttive), disciplinado pelo Decreto legislativo nº 446/77. Sua base de cálculo é o valor da
produção líquida e sua alíquota, 3,9%, guardadas as peculiaridades previstas para certos
tipos societários (art. 4 e 16);
- IVA (Imposto sobre Valor Agregado – Imposta sul Valore Aggiunto), instituído pelo Decreto
do Presidente da República nº 633/72. Quanto a esse imposto, as cooperativas italianas não
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gozam de particulares facilitações tributárias e são, dessa forma, sujeitas ao regime normal
de tributação (GIANFRANCO, 2009).
A priori, as facilitações atinentes a tais impostos são gerais e aplicáveis às cooperativas
como um todo, diferenciando-se de acordo com as características de cada cooperativa (tipo
de cada uma). Por conta disso, esse referido sistema de “facilitação” é composto de um conjunto irregular de normas, mostrando-se, de certo modo, complexo e exigindo considerável
esforço reconstrutivo para se obter uma visão completa acerca da correta tributação
(VISCONTI, 2010, p. 106).
Em linhas gerais, impõe destacar o disposto em relação ao IRES, por ser o imposto que desperta maiores discussões quanto às facilitações a ele atinentes. As disposições ﬁscais de
caráter facilitador para as sociedades cooperativas estão previstas no Decreto do Presidente da República de 29/09/1973 (Decreto nº 601), na Lei nº 904, de 16/12/1977, no Decreto-lei nº 63, de 15/04/2002 e na Lei nº 311, de 30/12/2004.
No que diz respeito às cooperativas de trabalho, a isenção de tal imposto ocorrerá se a remuneração paga aos cooperados que executam seu trabalho com continuidade não for inferior a 50% do valor total de todos os outros custos, exceto os relativos a materiais bruto
e subsidiário. Se esse percentual estiver entre 50% e 25%, o IRES será reduzido pela metade,
sendo que o lucro tributável do IRES deve ser considerado como bruto do IRAP, com exceção
das cooperativas sociais.
Ainda, de se destacar que pelo menos 30% do lucro líquido dever ser alocado por todas as
cooperativas à reserva legal, conforme o art. 2545 (4º) do Código Civil e art. 12 da Lei nº
904/77, montante esse sempre dedutível do lucro tributável do IRES. Recentemente, a Corte
de Cassação aﬁrmou que esse valor alocado à reserva indivisível será excluído do lucro tributável, desde que seja efetivamente excluída a possibilidade de distribui-lo aos cooperados sob qualquer forma, tanto durante a existência da sociedade, quanto na sua dissolução.
A depender do tipo de cooperativa (social, agrícola, de consumo, etc.), as porcentagens de
lucros sujeitas à tributação obrigatória variam. Tratando-se de cooperativa de trabalho,
essa porcentagem é de 40% (LE PECULIARITÀ, 2006, p. 24).
No mais, em atenção ao art. 11 da Lei nº 59/92, ﬁcou estabelecida a obrigação de as cooperativas contribuírem com 3% do lucro líquido anual para um fundo mútuo de ﬁnanciamento
e desenvolvimento do setor cooperativo (Fundo Mútuo), valor esse dedutível para ﬁns do
IRES.
Por ﬁm, vale dispor sobre o tratamento ﬁscal dos “descontos/estornos” atribuídos aos sócios. Trata-se de uma vantagem reconhecida aos sócios e que é calculada em proporção da
quantidade e da qualidade da troca efetuada com a cooperativa (LEGACOOP, 2016, p. 6).
A disciplina tributária prevê um benefício duplo, tanto para os acionistas que recebem o desconto quanto para a cooperativa que pode usufruir de uma redução no seu lucro ﬁscal. Assim, os valores atribuídos aos membros das cooperativas na forma de complemento de remuneração (no limite de 30% da remuneração total, nos termos do art. 3 da Lei nº 142/2001)
são dedutíveis de impostos pela sociedade cooperativa até o limite dos salários atuais, aumentados em 20% (art. 11, Decreto do Presidente da República nº 601/1973) (ASSOCIAZIONE
GENERALE COOPERATIVE ITALIANE, 2012, p. 43 - 44). Observe:
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Schema Riepilogativo Dell’imposizione Fiscale Dei Ristorni

Tipologia di
cooperativa
erogatrice del
ristorno soci

Cooperative di
Produzione e Lavoro

Modalità di
erogazione del
ristorno

Retribuzione in denaro

Soggetto percettore

Socio lavoratore persona física in mistura non
superiore al 30% dei trattamenti retributivi
complessivi ai sensi dell’ Art. 3 L. 142/2001

Imposizione ﬁscale del percettore

a) Reddito di lavoro dependente (art. 50 TUIR);
il 10% eccedente da ritenersi reddito di
capitale assoggettato a ritenuta d’imposta del
12,50%
b) Reddito di lavoro autônomo soggetto a IVA
e ritenuta d’acconto 20%

Deducibilità ﬁscale da parte
della cooperativa

a) Nei limiti dei salari correnti
aumentati del 20% (Art. 11 D.P.R.
601/1973)
b) deducibile

Costo deducibile

Cooperative di
Consumo

Riduzione del prezo
d’acquisto sostenuto
dal socio

Socio cooperativa

Imponibile

Banche di credito
cooperativo

Corresponsione
maggiori interessi
attivi sul capitale

Socio Persona física o socio cooperativa

Imponibile

Cooperative Agricole

Maggiorazione del
prezo di conferimento

Socio persona física

Nessuna
(rientrante nel credito agrário)

Cooperative in
generale

Aumento del capitale
sociale della
cooperativa

Socio persona física, professionista,
cooperativa

Nessuna sino ala restituzione della quota
sociale che sarà assoggettata a ritenuta
d’imposta del 12,5%

(Art. 12 D.P.R. 601/1973 – L.
388/2000)

Costo deducibile

Costo deducibile

Costo deducibile

No entanto, os valores direcionados aos sócios contribuem para formação de sua própria
renda, a qual será tributada regularmente, conforme os mandamentos do TUIR em relação
ao imposto de renda de pessoas físicas (RISTORNI..., 2018).
Do exposto, é nítido que o movimento cooperativo italiano conquistou espaço em diversas
leis federais e regionais, tendo se fortalecido ao longo do tempo no país, conﬁgurando-se
como um modelo a ser exportado (ZIEGLER, 2016, p. 169).

5. CONCLUSÃO
É voz corrente que o cooperativismo pode (e deve) ser meio para superação da desigualdade
social. Consenso é que o sistema cooperativista deve atuar em rede, embora haja divergência quanto ao modo de atuação: deﬁnição de políticas globais em contraposição à contemplação das peculiaridades regionais.
Assim como conﬂitam as ideias de tratamento geral e de customização às realidades especíﬁcas, os regimes capitalistas agem, em cada país, de modo global, pois que tratam as cooperativas como tratam as empresas que têm o objetivo de lucrar e, dessa maneira, esquecem as peculiaridades da cooperativa, que tem por premissa fundamental melhorar a vida
dos cooperados.
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O pensamento cooperativista também peca, porque busca remediar o abandono típico do
capitalismo, escorando-se nos antídotos mais clássicos, ou seja, o incremento da intervenção estatal. Essa aparente solução alinha-se aos ideais socialistas, mas não condiz com a
força motriz do cooperativismo, que é a livre iniciativa.
Cabe à compreensão cooperativista mundial detectar os pontos em que o capitalismo sufoca o cooperativismo (o maior exemplo é, sem dúvida, a forma de tributação), em vez de
negar o capitalismo e, por arrastamento, a livre iniciativa (essência do cooperativismo).
Livres do jugo tributário, as cooperativas preservam sua gênese igualmente livre, e suas
condições de competitividade. Em rede e sem a mão pesada do Estado, as cooperativas de
regiões menos carentes terão condições de cumprir o sétimo princípio do cooperativismo,
promovendo a expansão do modelo nos lugares mais críticos, inclusive de crise humanitária.
A Constituição brasileira reconhece a importância da sociedade cooperativa e, inclusive, dispõe sobre a necessidade de o Estado incentivar e estimular sua criação e seu desenvolvimento. A ordem constitucional, dessa forma, dita que é preciso que as cooperativas tenham
“adequado tratamento”, impondo o dever do Poder Público de reconhecer a relevância dessas entidades e, consequentemente, de estabelecer políticas tributárias privilegiadas, seja
pela não incidência tributária, seja pela tributação menos gravosa do que à incidente a outras espécies societárias.
O modelo italiano revela-se mais equilibrado do que o brasileiro, na medida em que há efetiva correspondência entre as deduções para a apuração tributária que tem a cooperativa
como contribuinte e as incidências sobre as retiradas dos cooperados. Ademais, a discrepância brasileira entre o sócio-cooperado e o sócio-empresário não aparece na sistemática
italiana, porque nesta não há isenção na distribuição de lucros, de sorte que resulta a homogeneidade de tratamento entre sócios dos diferentes modelos de pessoa jurídica.
A descortinada distorção brasileira estabeleceu-se não diretamente na tributação da cooperativa, mas na gigantesca carga que pesa sobre os ombros do sócio de cooperativa de
trabalho, que representa 189% da carga sobre o sócio-empresário que tenha idêntica atividade, se adotado o entendimento ﬁscal, exposto neste trabalho.
Recentes julgamentos dos tribunais superiores, entretanto, podem indicar um caminho sem
esse ﬂagelo. Por serem decisões que abordam pontos distintos das operações das cooperativas de trabalho, a exegese requer a combinação dos conceitos expostos tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.
O tema já foi identiﬁcado na doutrina (OLIVEIRA, 2019) e tem o alvissareiro potencial de lançar um novo olhar para a tributação das cooperativas de trabalho, de modo holístico, e sobre
o ato cooperativo em si.
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AS COOPERATIVAS E O USO DO
FATES: UMA REFLEXÃO
COMPARATIVA SOBRE ESTE
FUNDO BRASILEIRO E OS FUNDOS
MUTUALÍSTICOS DA ITÁLIA
Dra. Marina Souza de Moraes Lopes

RESUMO
O presente artigo busca analisar o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social –
FATES, suas funções e as inseguranças que permeiam a sua utilização, comparando com o
Fundo Mutualístico existente na Itália, a partir da experiência vivenciada no Fórum Internacional sobre Aspectos Legais do Cooperativismo. A partir da análise comparativa desses
dois fundos, propõe-se o necessário ajuste na legislação brasileira para que o FATES tenha
ampliado seu escopo e adquira maior efetividade para o cooperativismo no Brasil.
Palavras-Chave: cooperativas – direito comparado – fundos – FATES

1. INTRODUÇÃO
Entre todos os temas que envolvem o cooperativismo no Brasil, certamente o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é aquele menos estudado e escrito pela doutrina. Como consequência dessa realidade, por insegurança e desconhecimento, o FATES é
o ponto da nossa legislação cooperativista menos colocado em prática pelas cooperativas
brasileiras.
Essa realidade de quase abandono das potencialidades escondidas atrás dos recursos contidos neste Fundo das mais diversas cooperativas do Brasil traz um impacto muito grande
para todo o cooperativismo do país, já que promove o desperdício de uma oportunidade econômica que muitas cooperativas têm, mas não usufruem.
Nesse cenário de ausência, o presente artigo tem como objetivo desbravar o tema que envolve a utilização do FATES, analisando, a partir de interpretação sistemática, a sua previsão
legal, explicitando não só as possibilidades de utilização desse fundo, mas também a realidade que leva à tamanha insegurança em sua utilização.
Em paralelo e, a partir da experiência vivenciada na Universidade de Camerino ao participar
do Fórum Internacional sobre os Aspectos Legais do Cooperativismo, realizado em Camerino
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na Itália, será elaborada a reﬂexão sobre os Fundos Mutualísticos Italianos, em comparação
com o FATES, propondo possibilidades de ajustes na legislação brasileira a partir da experiência italiana, o que poderá fortalecer as potencialidades do FATES e tornar mais efetiva a
utilização dos recursos oriundos da atuação das cooperativas quando da prática do ato não
cooperativo.
Até chegar lá, precisamos começar o presente artigo, explicando um pouco sobre a lógica
cooperativa, bem como analisando, em interpretação sistemática da legislação brasileira,
as funções do FATES. É o que se passa a fazer.

2. AS COOPERATIVAS, A PRÁTICA DO ATO
COOPERATIVO E A FUNÇÃO DO FATES
As cooperativas são sociedades de pessoas, sem ﬁns lucrativos, criadas com a ﬁnalidade
maior de inserir seus sócios no mercado econômico, conforme prevê o artigo 3º da Lei nº
5.764/71. 1
Às cooperativas é aplicável o lema “um por todos e todos por um”, que reﬂete o princípio da
solidariedade (FRANKE, 1973), já que, através do grupo, os indivíduos se fortalecem para aumentar a capacidade de venda de suas forças de trabalho, de seus produtos ou serviços ou
mesmo de aquisição de produtos e serviços.
Nessa linha, uma das premissas fundamentais para se compreender a lógica de funcionamento de uma cooperativa é que esta se apresenta como uma sociedade que atua incessantemente para alcançar a mencionada inserção econômica dos seus cooperados e não ao
contrário. É a cooperativa que presta serviços ao cooperado e não o cooperado que presta
serviços para a sociedade. Esse ﬂuxo se baseia no princípio da identidade, do qual “o interesse de cooperado e da cooperativa, nessas operações, obedece à mesma causa (ﬁnal): a
cooperativa visa a servir o associado, para melhorar sua posição econômica, e o associado
serve-se da cooperativa para o mesmo ﬁm” (FRANKE, 1973, p. 23).
A partir dessa lógica é que surge um dos pilares de toda a estrutura cooperativista brasileira,
qual seja a prática do ato cooperativo. Isso porque o ato cooperativo nada mais é que a concretização da ﬁnalidade maior de uma sociedade cooperativa: prestar aos seus cooperados
os serviços que justiﬁcaram sua própria criação. Sendo assim, a ﬁnalidade principal de toda
cooperativa é praticar atos cooperativos, já que, a partir dele, concretiza-se seu objeto social de auxiliar seus cooperados.
No entanto, a legislação brasileira, apesar de antiga, não se distanciou da realidade prática
de atuação de uma cooperativa no mercado econômico e previu expressamente nos artigos

“Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou
serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

1
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86 e 87 da Lei nº 5.764/71 2 a possibilidade de as cooperativas praticarem atos não cooperativos, caso seja necessário para atingir seus objetivos sociais. Veja que a legislação vincula
expressamente ao cumprimento de seus objetivos sociais essa atuação da cooperativa em
prol de não cooperados (ato não cooperativo). Ou seja, a prática de ato não cooperativo é
permitida desde que seja necessária para o funcionamento da atividade da cooperativa e
para atingir o objetivo de beneﬁciar seus cooperados.
Interessante destacar que, na própria Exposição de Motivos 3 da Lei nº 5.764/71, já era sinalizada uma dessas situações no caso de cooperativas de produtores rurais, qual seja, “adquirir produtos de não associados, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais”. De fato, essa é uma situação
clássica em que a cooperativa tem de adquirir produtos de não cooperados, caso a produção
de seus cooperados não seja suﬁciente para a cooperativa honrar o contrato ﬁrmado de
fornecimentos de produtos à determinada fábrica ou indústria, em contratos, exportação,
etc.
A partir dessa premissa, é preciso reﬂetir sobre os motivos pelos quais a legislação em
questão vinculou a prática do ato não cooperativo ao cumprimento dos objetivos sociais da
cooperativa. Para isso, é necessário voltar ao fato de que a sociedade cooperativa é uma
sociedade de pessoas, criada para atuar em prol da inserção econômica de seus cooperados.
Indo além do que a própria Lei Cooperativista dispõe, é necessário visualizar que a cooperativa é a entidade que tira o indivíduo das mãos de intermediários que colocariam seu trabalho ou produto no mercado e o coloca nas mãos de alguém que vai defender seus próprios
interesses e não de um terceiro. O cooperativismo, baseado no mencionado solidarismo,
afasta o trabalhador da especulação econômica típica do capitalismo e que visa unicamente
aos maiores proveitos apenas para o único dono do negócio e por meio da exploração da
força de trabalho de terceiros. Nesse sentido:
“Na problemática cooperativista, o mal seria colocar-se a cooperativa a serviço da
especulação no interesse dos cooperadores. Especulação que existe quando determinados procedimentos econômicos não se executam para cobrir necessidades,
mas unicamente para obtenção de maiores proveitos, em função da incerteza que
envolve a futura formação de preços. Trata-se de procedimento que, se por um lado
pode propiciar elevados ganhos, por outro implica a assunção de fortes riscos e a
possibilidade de prejuízos na mesma proporção.
O solidarismo cooperativista é, por sua natureza, antiespeculativo. A regra encontra consagração expressa no artigo 45 da Constituição Italiana, quando prescreve

“Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as possuem.

2

Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos
sociais e estejam de conformidade com a presente lei.”
“A ﬁm de criar condições de competição, atualmente inexistentes, já que as Cooperativas, a despeito de suas ﬁnalidades não
lucrativas, estão equiparadas em termos tributárias, no que tange a ICM e IPI, às entidades tradicionais de comércio, foram
introduzidas algumas inovações, a saber: - Permissão, às que se dedicarem à venda em comum, para se registrarem como
armazém geral, podendo operar unidades de armazenagem, embalagem frigoriﬁcação, bem como armazéns ferais alfandegados, obedecida a legislação especíﬁca. (…) - As Cooperativas de produtores rurais poderão adquirir produtos de não associados, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais.
- As Cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais.”
3

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5764-16-dezembro-1971-357788-exposicaodemotivos-149585pl.html
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que a ‘República reconhece a função social da cooperação com caráter de mutualidade e sem fins de especulação privada’.
A solidariedade no bem, aplicada à área cooperativa, consiste em garantir a todos
os cooperados, indistintamente, a fruição das vantagens do empreendimento comum, quando os mesmos dele se servem e à medida que dele se servem, dentro dos
riscos, não especulativos, normais do mercado.” (FRANKE. 1973, p. 8)

Por essa razão que as cooperativas são sociedades sem ﬁns lucrativos e antiespeculativas.
Isto é, a cooperativa atua em oposição àquele terceiro, que fazia o papel de intermediador
entre o trabalhador, produtor, mas tem interesse de lucro para si mesmo (e não para aquele
que faz a intermediação), ao passo que a cooperativa objetiva lucro para seus associados.
Sabendo que o modelo cooperativista proporciona um empoderamento do cooperado ao
mesmo tempo que, em essência, distancia-se da lógica exploradora de empresas intermediárias, veriﬁca-se que a autorização legal que vincula a prática do ato não cooperativo apenas para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa, em realidade, impõe limite para
que a própria cooperativa não se perca no caminho e passe a explorar outros trabalhadores
ou produtores rurais em prol de seus cooperados. Desenvolver as atividades nessa perspectiva seria frustrar a própria essência de uma cooperativa. E aqui surge o ponto-chave da
Lei nº 5.764/71 que não só vinculou a atuação da cooperativa em prol de não cooperados ao
atendimento de seus objetivos sociais, como exigiu, em seu artigo 87 4, que o resultado dessa
atuação fosse destinado a um fundo especíﬁco, o FATES, para que, assim, restringisse de
maneira objetiva a obtenção de resultados pelos cooperados a partir da exploração de outros trabalhadores. No entanto, isso não tirou por completo o acesso dos cooperados a tais
recursos, mas apenas criou um mecanismo de que a utilização seja feita em prol deles mesmos, seus familiares e empregados das cooperativas quando previsto em Estatuto. Assim,
percebe-se que a outra ﬁnalidade do FATES, além da própria assistência em si a cooperados
e empregados, é guiar a sociedade cooperativa a atuar dentro dos trilhos de sua essência,
sem se perder no caminho e com a garantia de que, mesmo quando a prática do ato não
cooperativo for necessária à cooperativa, tais recursos retornem aos cooperados a partir da
assistência técnica, educacional e social e não individualmente. Feita essa introdução que
alcança a origem e função do FATES pela Lei nº 5.764/71, passa-se a análise das características desse fundo.

4
“Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados
à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.”
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3. FATES – DEFINIÇÕES E DESAFIOS
3.1 – O QUE É O FATES E QUAIS SUAS POSSIBILIDADES DE USO
O Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES está previsto no artigo 28, inciso II, da Lei nº 5.764/71 5. Ele é formado por 5% das sobras anuais e dos resultados dos atos
não cooperativos. Conforme a própria Lei prevê, os seus recursos se destinam à prestação
de assistência aos associados da cooperativa e seus empregados, nesse último caso,
quando assim previsto em Estatuto.
Em decorrência da própria literalidade da Lei nº 5.764/71, a utilização dos recursos daquele
fundo objetiva beneﬁciar diretamente, via prestação de assistência técnica, educacional e
social, aquela universalidade seleta de pessoas relacionadas a uma determinada cooperativa (em especial os cooperados desta). Ou seja, o Estatuto Social deve prever os destinatários de seus recursos, no entanto, deve respeitar a delimitação prevista na Lei (SIQUEIRA,
2004). Há doutrina (BECHO, 2005) que admite a possibilidade de utilização desse recurso
também para terceiros não vinculados diretamente à cooperativa ou aos cooperados, o que
transpõe, contudo, os limites da própria Lei nº 5.764/71.
A assistência técnica pode ser interpretada no sentido da realização de programas, cursos,
seminários, palestras e outros eventos técnicos que promovam o aprimoramento técnico
dos associados e seus familiares, bem como os funcionários (caso esteja previsto no Estatuto Social), mas vinculados à atividade exercida na cooperativa. Essa vinculação, por ser
técnica, por óbvio se atrela, ainda que indiretamente, ao objeto da entidade, que é a essência
da relação com o cooperado, mas também ao próprio negócio/atividade do cooperado a depender do tipo de cooperativa.
Na perspectiva da assistência educacional, entende-se que os recursos do FATES poderão
ser utilizados com objetivos educacionais em benefício de cooperados, familiares e empregados. A cooperativa fomentará atividade substantiva ou complementar àquela que é própria do Estado (no caso, educacional), e de interesse da sociedade (educação cooperativista).
Noticia-se, no entanto, a existência de doutrina (BECHO, 2005) que entende pela possibilidade de utilização do FATES, inclusive para fomentar a educação cooperativista do público
em geral. Ademais, conquanto a doutrina majoritária nacional entenda pela vinculação da
ﬁnalidade educacional do FATES à educação cooperativista, entende-se que essa não seria
a melhor interpretação a ser conferida ao tema, visto que a Lei nº 5.764/71 não faz qualquer
limitação nesse sentido, tornando-se possível, assim, pensar na educação de forma geral e

5

“Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:

I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez
por cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e,
quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras
líquidas apuradas no exercício.
§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembleia Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a ﬁns especíﬁcos, ﬁxando o modo de formação, aplicação e liquidação.
§ 2º Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social poderão ser executados mediante
convênio com entidades públicas e privadas.”
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na exata amplitude que esse contexto mereça. Aﬁnal, proporcionar educação aos cooperados, seus familiares e empregados fortalece esses indivíduos na sociedade e no mercado
econômico, o que também é objetivo de uma sociedade cooperativa.
Em relação à assistência social, essa expressão não deve ser interpretada apenas em sentido estrito (stricto sensu), ou seja, como aquela prevista no artigo 203 6 da Constituição, mas
sim no sentido de que a previdência social e a saúde estariam enquadradas no conceito de
assistência (lato sensu), previsto no artigo 194 7 da Constituição.
Neste princípio conceitual, é que se entende a possibilidade de utilização de recursos do
FATES para garantir a plenitude da assistência social, que também inclui a saúde e previdência, além da assistência social propriamente dita. É possível defender, a partir da previsão do artigo 28, inciso II da Lei nº 5.764/71, a utilização dos recursos do FATES para o custeio
de planos de previdência complementar associativo e planos de saúde, além da assistência
social propriamente dita, eis que enquadráveis como assistência social. A partir do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2028 8, seria possível concluir que o Supremo Tribunal Federal – STF manifestou-se sobre o conceito amplo de assistência social,
o que reforçaria a mencionada interpretação de que saúde e previdência se encontram abarcadas pela expressão “assistência social”.
No entanto, o fato da legislação cooperativista, como dito, não se apresentar clara sobre a
extensão de utilização do FATES na prática, aliado à polêmica que existe sobre a deﬁnição
do conceito de assistência e a característica de indivisibilidade do FATES, muitas cooperativas ﬁcam inseguras em utilizar os recursos do Fundo também nessa perspectiva. Não deveria ser essa realidade, já que o FATES está previsto na Lei nº 5.764/71 e seu objetivo somente será atingido se os recursos forem utilizados. É a reﬂexão apresentada a seguir.

3.2 – A FUNÇÃO DO FATES E SEUS OBJETIVOS – A NECESSÁRIA REFLEXÃO SOBRE
OS DESAFIOS DE SUA UTILIZAÇÃO
Esclarecidos os conceitos que se vinculam aos objetivos do FATES, necessário lembrar que,
além da contribuição proveniente das sobras, o referido fundo é formado do direcionamento
do resultado do ato não cooperativo, sendo que esse direcionamento tem como objetivo evitar que a cooperativa desvirtue sua ﬁnalidade de integrar seus cooperados ao mercado econômico, eventualmente, explorando o trabalho de não associados para gerar lucro.

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social,
e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e
adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deﬁciência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deﬁciência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

6

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (…)”

7

BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. ADI 2028, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-05-2017 PUBLIC 08-05-2017.
8
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Nesse sentido, a destinação de tais recursos ao FATES funcionam como uma balança, já que
permite a utilização desses recursos dentro das ﬁnalidades compatíveis com o cooperativismo, retornando aos cooperados e empregados da cooperativa dentro de suas necessidades assistenciais, técnicas e sociais.
O mecanismo principal que deixa explícito que os recursos do FATES não podem retornar
individualmente aos cooperados, mas sim através de assistência encontra-se previsto no
artigo 4º, inciso VIII da Lei nº 5.764/71 9 que prevê como característica deste fundo a indivisibilidade. Dividir os recursos do FATES entre os cooperados feriria diretamente a Lei nº
5.764/71, assim como a essência do cooperativismo, já que se estaria distribuindo resultado
de ato não cooperativos aos cooperados (ou seja, resultado oriundo da exploração de outros
trabalhadores, o que vai de encontro à essência do cooperativismo).
Neste ponto, convém destacar que, apesar de existir doutrina (POLONIO, 2004) no sentido
de que, com o advento do Código Civil, a mencionada indivisibilidade do FATES teria sido tacitamente revogada. Entende-se que tal revogação não ocorreu, eis que o próprio Código
Civil ressalva a legislação especial 10. Dessa forma, inclusive, manifestou-se recentemente o
Superior Tribunal de Justiça – STJ 11, concluindo que “nos termos da lei especíﬁca das cooperativas – Lei nº 5.764/1971 –, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) é
indivisível, impondo-se a aplicação do princípio da especialidade”.
Apesar de, no próprio nome do fundo, estarem descritos os objetivos em relação aos quais
os recursos do FATES podem ser utilizados, a conciliação entre tais perspectivas de assistência e a exigência legal de indivisibilidade traz grande insegurança para as cooperativas
ao utilizar esses recursos. A pergunta recorrente é: “aﬁnal, é possível proporcionar assistência e não dividir o FATES?”
A preocupação prática seria se custear planos de saúde ou previdência complementar aos
cooperados e funcionários, enquanto assistência social, signiﬁcaria, literalmente e em última instância, destinação econômica, mesmo que o valor pago por esses serviços seja uniﬁcado. A mesma reﬂexão também poderia advir em relação ao custeio de cursos com foco
em capacitação (aspecto educacional), já que, em última análise, também estaria sendo direcionada uma parte dos recursos à individualidade.
Então, cabe analisar, nesse contexto, se a distribuição de benefícios aos cooperados e seus
familiares, bem como aos empregados, implicaria divisibilidade do fundo. Entende-se que a
questão admita reﬂexão, eis que é da natureza de tal assistência o caminho coletividadeindividualidade, ou seja, a formação de um fundo coletivo que será revertido em assistência
aos seus beneﬁciários. Tudo o que o Fundo permite, em última hipótese, tem mensuração
ﬁnanceira e isso é fato. A indivisibilidade, nesse contexto, estaria muito mais atrelada à potencialidade de uso por todo o grupo, segundo regulamento próprio e dentro do escopo legal, do que efetivamente a operacionalidade de seu ﬁm. Se assim não fosse, frustrada estaria a destinação do fundo, já que não seria possível proporcionar assistência sem

“Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à
falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (…) VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social;”
9

10

“Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a legislação especial.”

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. REsp 1562184/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019.
11
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individualizar o benefício em cada cooperado, familiar e empregados. Isto é, a assistência
técnica, educacional e social sempre, ao ﬁm, individualiza-se no beneﬁciário.
Essa individualização deve ser avaliada numa realidade de efeito e não de causa. Pensar
diferente seria criar um fenômeno impensável em sede da estrutura societária da cooperativa, já que a indivisibilidade como efeito não existe, mormente quando se está a falar de
pecúnia. Se, de fato, a intenção fosse essa, bastaria ao legislador informar que o resultado
positivo do FATES seria destinado a determinado banco estatal ou a certo programa governamental.
Em resumo, o FATES foi criado como forma de guiar a cooperativa a manter-se nos trilhos e
priorizar, sempre que possível a prática de ato cooperativo, apresentando-se o ato não cooperativo como exceção. No entanto, a prática do ato não cooperativo pode acontecer e seu
resultado deverá ser destinado ao FATES para proporcionar assistência aos cooperados,
seus familiares e empregados.
A indivisibilidade desse fundo se atrela necessariamente à repartição livre e indiscriminada
desses recursos entre cooperados, o que é vedado pela Lei nº 5.764/71. No entanto, essa
indivisibilidade não é impedimento para a utilização desses recursos para custear assistência técnica, educacional e social aos cooperados, familiares e empregados, dentro de regras
especíﬁcas aprovadas pela cooperativa e respeitando os ditames e limites da Lei nº
5.764/71, entre eles a igualdade entre cooperados. Entende-se como compatível com os objetivos do FATES o custeio de cursos técnicos, de formação, educação, planos de saúde, previdência para os cooperados, familiares e empregados, desde que esse custeio seja feito
conforme regulamento próprio aprovado pela cooperativa e seu corpo social em Assembleia Geral, sendo que a individualização dessa assistência nos beneﬁciários não esbarra,
nessa perspectiva, na indivisibilidade, caso contrário, o FATES e a realização de assistência
nunca poderia acontecer, pois sempre ao ﬁm e ao cabo, o benefício da assistência se individualizará no cooperado, seus familiares ou empregados da cooperativa.
No entanto, a despeito de se entender possível a argumentação acima exposta, ressalvando
a precariedade de enfrentamento, inclusive doutrinário acerca da aplicabilidade do conceito
de indivisibilidade e da extensão das atividades que podem ser realizadas com os recursos
do FATES, é possível ressaltar especialmente na hipótese de tal custeio não ser proporcionado a todos os cooperados, o risco de entendimento ﬁscal de que o recebimento pelo beneﬁciário de valores ou benefícios especíﬁcos equiparar-se-ia à distribuição de lucros, importando em afronta a seus princípios basilares do cooperativismo. Esse risco
consubstancia-se em decisões 12 da Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre, que concluíram que “a distribuição, por uma cooperativa, do lucro gerado, mas de não ser permitida
a este tipo societário, fere de morte o próprio conceito de cooperativa”, levando ao veredicto
administrativo de que “a sociedade que assim age é uma não-cooperativa”, bem como que

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre.
Acórdão n.º 10-931 de 10 de janeiro de 2003.

12
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“a distribuição, por uma cooperativa, do lucro gerado, frauda o regime jurídico cooperativo” 13. Nessa linha, ambas decisões tributaram integralmente na cooperativa todas as operações praticadas como uma sociedade empresária, concluindo que “resta ao Fisco, evidenciando tais situações, tributar o resultado global da cooperativa” 14.
Além disso, recente decisão 15 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, ao
analisar o custeio pela cooperativa de seguro de vida para os cooperados com recursos do
FATES, concordou com a posição ﬁscal objeto de autuação no sentido de que “o pagamento
de seguro de vida não se enquadra em nenhuma dessas modalidades de prestação de assistência, não podendo ser deduzido para ﬁns de apuração dos resultados”, entendendo que
não seria possível tal utilização.
As interpretações ﬁscais restritivas no tocante à abrangência de tal assistência e a indivisibilidade do FATES, a despeito de bastante questionáveis e fruto do desconhecimento pelos
órgãos ﬁscais da própria lógica e estrutura do cooperativismo no Brasil, justiﬁcam a insegurança que as cooperativas brasileiras apresentam em relação à utilização dos recursos
deste fundo e que leva à sua não utilização em grande parte das cooperativas.

4. SOBRE O FUNDO MUTUALÍSTICO ITALIANO
O Fórum Internacional sobre os Aspectos Legais do Cooperativismo, que aconteceu de 16 a
20 de setembro de 2019, trouxe oportunidade única para diversos operadores do direito conhecerem a legislação italiana, no tocante ao cooperativismo, e reﬂetir sobre as diferenças,
comparativamente, com a legislação brasileira. Assim como no Brasil, o cooperativismo
marca presença na Constituição da República Italiana, sendo previsto em seu artigo 45 16 a
função social da cooperação, além de prever que a Lei promove e estimula o cooperativismo.
A partir daí, outras Leis preveem as tratativas relacionadas às cooperativas. Nas palestras
realizadas no Fórum Internacional sobre os Aspectos Legais do Cooperativismo foi possível
perceber que a visão italiana sobre o funcionamento das cooperativas mostra-se mais pragmática em diversos aspectos, entre eles, em relação aos Fundos Mutualísticos para Promoção e Desenvolvimento da Cooperação, objeto de reﬂexão deste artigo. Este Fundo Mútuo
italiano apresenta-se similar ao FATES previsto no Brasil no artigo 28, inciso II da Lei nº
5.764/71, contudo, com foco mais amplo.
O artigo 11 da Lei Italiana nº 59/92, com redação da Lei nº 311/2004, prevê expressamente
que associações nacionais que representam, auxiliam e protegem o movimento cooperativo

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre.
Acórdão n.º 10-17644 de 31 de Outubro de 2008
13

14
BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre.
Acórdão n.º 10-17644 de 31 de Outubro de 2008
15
BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Primeira Seção de Julgamento. Processo
nº 11020.003955/200277. Acórdão nº 1401003.084 – 4ª Câmara / 1ª Turma Ordinária. Sessão de 22 de janeiro de 2019.

“Art. 45 A República reconhece a função social da cooperação em regime de reciprocidade e sem ﬁns de exploração privada.
A lei promove e estimula a incrementação da mesma com os meios mais apropriados, assegurando, com adequados controles, o caráter e as ﬁnalidades.”
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/ﬁle/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_PORTOGHESE.pdf
16
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podem criar fundos mútuos para a promoção e desenvolvimento da cooperação, fundos esses que podem ser gerenciados por sociedades anônimas ou associações.
Fato é que, diferentemente do FATES, quem tem como objetivo impactar diretamente os cooperados, seus familiares e empregados das cooperativas, promovendo a assistência técnica, educacional e social, o Fundo Mutualístico italiano tem como objetivo a promoção e
ﬁnanciamento de novos negócios e iniciativas de desenvolvimento da cooperação, com preferência por programas voltados para inovação tecnológica, aumento do emprego e desenvolvimento do sul, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo 2º da referida Lei Italiana nº
59/92 17.
Importante destacar que o referido artigo dispõe expressamente, ainda, quais as ações que
a entidade administradora do fundo poderá realizar para alcançar tal objetivo de desenvolvimento econômico das cooperativas, entre elas em tradução livre do disposto no artigo italiano, “promover o estabelecimento de empresas cooperativas ou seus consórcios, bem
como adquirir participações acionárias em empresas cooperativas ou em sociedades por
elas controladas”, “ﬁnanciar programas de desenvolvimento especíﬁco de empresas cooperativas ou de seus consórcios, organizar ou gerenciar cursos de treinamento proﬁssional
para gerentes administrativos ou técnicos no setor de cooperação”.
Outra peculiaridade é que o Fundo Mutualístico é formado da contribuição de 3% sobre o
lucro das cooperativas associadas, bem como do patrimônio residual de cooperativas associadas que foram objeto de liquidação, conforme prevê os parágrafos 4 e 5 do artigo 11 da
Lei nº 59/92 18. Vale destacar que as cooperativas que não são membros de associações não

17

“Articolo 11

Salva testo
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
In vigore dal 01/01/2005
Modiﬁcato da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1
(…)
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel ﬁnanziamento di nuove imprese e di iniziative
di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento
dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.”
18
“Articolo 11Salva testo
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
In vigore dal 01/01/2005
Modiﬁcato da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1
(…)
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1,
devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota
degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modiﬁcazioni.”
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deixam de pagar a contribuição, porém pagam ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos termos do parágrafo 6º do artigo 11 e artigo 20 19 da Lei nº 59/92.
A exemplo de atuação de Associação Italiana, que executa a assistência dos Fundos Mutualísticos, destaca-se a Leegacop que, em sua página na internet, explicita a forma como executa seus objetivos, descrevendo que “desenvolve serviços e projetos para criar e expandir
empresas cooperativas e promove a cultura cooperativa, aﬁrmando seus valores distintos
e apoiando o papel econômico, social e civil e a capacidade de responder às necessidades
das pessoas que caracterizam empresas cooperativas” 20. Percebe-se, assim, maior amplitude dos objetivos dos Fundos Mutualísticos Italianos que podem ajudar a evoluir os objetivos e efetividade do FATES, previsto na legislação brasileira. Essa é a reﬂexão do próximo
tópico.

5. REFLEXÕES SOBRE O MODELO BRASILEIRO E
ITALIANO
Conforme explicitado no presente artigo, o FATES apresenta objetivo com foco nos cooperados e empregados da cooperativa e mostra o importante papel de manter a cooperativa
nos trilhos de suas ﬁnalidades, voltada ao desenvolvimento do seu principal papel de inserção econômica do cooperado, sendo composto de parcela das sobras, mas também dos resultados dos atos não cooperativos, além de se apresentar indivisível, ou seja, não pode ser
distribuído aos cooperados. Mas essa indivisibilidade prevista em Lei e as dúvidas sobre o
que ela efetivamente representa na prática trazem grande insegurança na utilização desses
recursos. Essa insegurança, infelizmente, faz com que muitas cooperativas não utilizem, na
prática, esses recursos.
Ou seja, o FATES, atualmente, apesar do relevante papel balizador das operações da cooperativa, acaba não cumprindo efetivamente sua função de promover assistência aos cooperados, familiares e empregados de cooperativas. Nessa linha, mostra-se urgente a necessária reavaliação legislativa em relação a esse fundo. Seja para detalhar as possibilidades

“Articolo 20
Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione della cooperazione.
In vigore dal 22/02/1992
1. A decorrere dal I gennaio 1991, e' soppressa la gestione fuori bilancio relativa al < previdenza sociale per le spese
relative alle ispezioni ordinarie. Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modiﬁcazioni,
come integrato dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da
istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:
a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.1577 del 1947, e successive modiﬁcazioni;
b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;
c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico
delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle
associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere successivamente
adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;
d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.
2. Ai ﬁni di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, com decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.”

19

20

http://www.legacoop.coop/associazione2/associazione/legacoop-nazionale/chi-siamo/
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de sua utilização na prática e que não feririam sua indivisibilidade, seja para até mesmo reformular e ampliar seus objetivos, inspirando-se no modelo italiano. A reﬂexão que se propõe aqui, portanto, envolve necessariamente alteração legislativa que poderia não só melhorar a regulamentação do uso do FATES, de modo a trazer maior efetividade ao referido
fundo, como também ampliar seu escopo de utilização.
Interessante observar que as associações que administram os Fundos Mutualísticos italianos são ﬁguras semelhantes às cooperativas de segundo grau previstas na Lei nº 5.764/71
e atualmente fortes na sociedade cooperativista brasileira. A partir de alteração da Lei Cooperativista brasileira, esse papel dos Fundo Mutualísticos Italianos, em caso de ampliação
do escopo do FATES para além de sua própria cooperativa, poderiam ser exercidos pelas
cooperativas de segundo grau existentes, que poderiam receber os recursos originalmente
destinados ao FATES de cada cooperativa, ou parte dele, para dar suporte às suas singulares, seja na perspectiva dos cooperados dessas cooperativas, seja na perspectiva do próprio
investimento e socorro econômico às suas singulares associadas.
O artigo 8º da Lei nº 5.764/71 prevê expressamente que as cooperativas centrais ou de segundo grau “objetivam organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e
assistenciais de interesse das ﬁliadas, integrando e orientando suas atividades, bem como
facilitando a utilização recíproca dos serviços”. O que se quer dizer é que, a partir da estrutura já constituída pela Lei Cooperativista, seria possível promover alteração legislativa
para ampliar os objetivos do FATES e lhe propiciar maior efetividade. E essa ampliação pode
se inspirar na conjugação dos modelos brasileiro e italiano, mais especiﬁcamente nos Fundos Mutualísticos, preservando-se o papel do FATES com toda sua importância e mecanismos de manter a cooperativa ﬁrme em seus propósitos e, ao mesmo tempo, trazer efetividade ao modelo proposto, assim como ampliar seus objetivos, apresentando-se como um
mecanismo de fortalecimento econômico das próprias cooperativas e não apenas dos indivíduos associados e empregados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo exposto, constata-se que o FATES tem papel relevante para o cooperativismo brasileiro não só como balizador das atividades da cooperativa, desestimulando a prática do
ato não cooperativo, como também como ﬁnanciador de assistência aos cooperados, familiares e empregados. No entanto, veriﬁca-se, na prática, pouca utilização dos recursos desse
fundo pelas cooperativas, ao argumento de insegurança de quais limites da indivisibilidade
imposta pela Lei nº 5.764/71. Apesar de entender que a Lei nº 5.764/71 prevê expressamente
a utilização dos recursos do FATES como assistência e que, em interpretação sistemática da
legislação, a indivisibilidade deste fundo, prevista no artigo 4º, inciso VIII, da referida Lei refere-se necessariamente ao rateio dos recursos entre cooperados, mas não ao custeio de
assistências que, inevitavelmente, sempre se individualizará no indivíduo, é notável a insegurança que permeia as cooperativas, que acabam por frustrar a concretização dos objetivos desse fundo.
Ciente desse cenário, e a partir dos debates e experiências vividas no Fórum Internacional
sobre Aspectos Jurídicos do Cooperativismo, o que se propõe no presente artigo é a neces-
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sária reﬂexão sobre a efetividade do FATES na forma como encontra-se atualmente previsto na legislação brasileira, quando comparado com a efetividade e foco dos Fundos Mutualísticos existentes na legislação italiana.
A revisão da legislação cooperativista brasileira em relação ao FATES é mais que necessária
para promover concretização dos objetivos deste fundo e afastar tamanha insegurança que
amedronta as cooperativas de utilizarem esses recursos. Nesse ponto, a revisão legislativa
passa por prever expressamente os limites dessa utilização como, por exemplo, que os recursos do FATES poderão custear cursos, treinamentos, especializações técnicas, assistência à saúde e previdência e que esses custeios, devidamente regulamentados pela cooperativa por meio de Assembleia Geral, respeitando-se a igualdade entre cooperados, não
ferirão a regra de indivisibilidade do FATES, prevista no artigo 4º, inciso VIII da Lei nº
5.764/71. Por outro lado, tal alteração legislativa pode espelhar-se no modelo italiano,
acrescentando-se como objetivo do FATES também a assistência econômica às cooperativas, e não só aos associados, de modo a investir no crescimento e inovação nas cooperativas. E eventual proposição de alteração legislativa nesse sentido não seria incompatível
com o modelo atualmente estruturado no cooperativismo brasileiro. Ao contrário, poderse-ia também repensar a possibilidade das cooperativas de segundo grau funcionarem
como gestoras de parte desses recursos desse “novo” FATES, concretizando o papel que já
lhe é imposto pela Lei nº 5.764/71, qual seja, de organizar os serviços econômicos e assistenciais de interesse das ﬁliadas, integrando e orientando suas atividades, porém sem a necessidade de outro desembolso das associadas para custeio dessas atividades, mas sim a
partir de parcela dos recursos do FATES de cada cooperativa.
A implantação de modelo nesse sentido a partir de alteração legislativa, inspirado na legislação italiana, mas adaptado ao que já temos de positivo na nossa legislação, certamente
trará grande ganho ao cooperativismo brasileiro, o que merece ser pensado.
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O MODELO ITALIANO DA
EMPRESA COOPERATIVA
Dra. Patrícia Alves Cabral

1. INTRODUÇÃO
O modelo cooperativista italiano serviu de inspiração para que o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP) reunisse uma comitiva –
formada, em sua maioria, por advogados dos vários ramos do cooperativismo brasileiro, assim como por dirigentes de cooperativas interessados no conteúdo do curso – para participar do Forum Internazionale Sugli Aspetti Legali Del Cooperativismo IL Diritto Cooperativo
Applicato – Università Di Camerino, realizado em Camerino, na Itália, de 16 a 20 de setembro
de 2019.
O curso contemplou em sua grade temas importantíssimos do direito contemporâneo, abordando desde a atividade cooperativista europeia na perspectiva do direito comparado, passando pela capitalização e regime societário das cooperativas italianas, tributação, cooperativismo de plataforma, intercooperação, Lei Geral de Proteção de Dados, direito
cooperativo aplicado à gestão das cooperativas e cooperativas sociais.
O intercâmbio na Itália, além de promover uma vivência intercultural, proporcionou uma experiência ímpar no que diz respeito ao direito cooperativo italiano, sendo a Itália, sem sombra de dúvidas, um berço da civilização ocidental.
Diante deste inspirador cenário acadêmico, surgiu o desaﬁo de elaborar um artigo que resgatasse a experiência de outrora e que reforçasse o aprendizado absorvido; então, o tema
eleito foi “Modelo Italiano da Empresa Cooperativa”.
Sendo assim, a abordagem inicia-se com a análise da empresa cooperativa prevista no Código Civil Italiano, texto base do trabalho desenvolvido, com foco na sua principal característica que é a mutualidade e, logo depois, o foco volta-se à mutualidade prevalente, perpassando pelos aspectos ﬁscal e tributário, diferenciais deste tipo de cooperativa.
Avançando, a ﬁm de elucidar a prática acima discorrida, foi traçado um paralelo entre a
prescrição normativa do artigo 2512 do Código Civil Italiano, que conceituou as empresas
cooperativas de mutualidade prevalente em face das visitas técnicas realizadas nas cooperativas italianas, por intermédio do citado intercâmbio, em que se analisa os requisitos legais por parte daquelas cooperativas.
A posteriori, sob a perspectiva do direito comparado, foi travada breve análise da legislação
pátria para averiguar a presença da mutualidade nas cooperativas brasileiras e a sua correspondência com a mutualidade aplicada ao modelo italiano.
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Por ﬁm, em linhas gerais, algumas considerações de suma relevância a respeito dos fundos
mutualísticos, em especial daquele regido pela Lei Italiana de nº 59/1992, no importe de 3%
(três por cento), incidente sobre a base de cálculo reserva legal (constituída de parte dos
lucros líquidos das cooperativas) e destinado à manutenção das associações e entidades de
representação, assistência, promoção e formação proﬁssional de pessoas das empresas
cooperativas italianas e que servem de inspiração para revisão do modelo brasileiro.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 A “EMPRESA” COOPERATIVA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL ITALIANO
O Código Civil Italiano faz referência à cooperativa como “empresa”, acepção esta que remonta da teoria da empresa encampada pelo Código Civil Brasileiro de 2002 1, em substituição à teoria dos atos do comércio, em que se destaca a ﬁgura do empresário, o que não
ocorre exatamente no caso brasileiro, pois não acolhida a natureza empresária 2 da cooperativa à luz do texto da lei civilista 3, a despeito de exercer atividade econômica, não persegue
a ﬁnalidade de lucrativa e seus atos societários submetem-se ao registro do comércio 4.
Em que pese a codiﬁcação italiana, em análise, não tenha deﬁnido o conceito de empresa, o
seu artigo 2.082 traz a seguinte previsão: “O empresário é aquele que exerce proﬁssionalmente uma atividade econômica organizada (2555, 2565) com o objetivo de produzir ou trocar bens ou serviços (2135, 2195)”, intuindo-se, assim, ao próprio conceito de “empresa”.
Importante elucidar que as cooperativas italianas são formadas por sócios pessoas físicas
– cooperativas de trabalho e cooperativas sociais não disciplinadas no Código Civil Italiano
ou por sociedades de capital (sociedades limitadas ou anônimas).

Com adoção da Teoria da Empresa pelo Novo Código Civil, o que prepondera é o elemento de empresa, a atividade econômica
organizada, por meio da empresa. Dessa forma, a linha divisória entre aquilo que seria atividade a ser exercida por sociedade
simples ou empresária é muito tênue, em função da própria deﬁnição de elemento de empresa, que consiste na atividade econômica organizada por meio da organização dos fatores de produção. E tanto uma forma societária como a outra podem
organizar fatores de produção para circulação de bens e serviços. (grifo nossos) (ARMANDO, Luiz Rovai & BARBOSA, Pedro
Ivo, p. 183, “A importância do Registro de Sociedades Empresárias, na Sistemática das Operações Societários”. Cooperativas a
luz do Código Civil, São Paulo: Quartier Latin, 2006.

1

O registro das sociedades cooperativas continua a cargo das Juntas Comerciais, quer pelo fato de poderem assumir a “forma
de sociedade empresária” e como tal, poder-se-ia utilizar das regulamentações da forma societária, o que acarretaria o seu
registro nas Juntas Comerciais [...] (grifo nossos) (STÖBERL, Paulo Roberto, p. 59, “O arquivamento dos Atos Constitutivos das
Sociedades Cooperativas na vigência do Novo Código Civil Brasileiro”. Cooperativismo e o Novo Código Civil. Guilherme Krueger,
coordenador. - Belo Horizonte: Mandamentos, 2003.

2

Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro) dispõe: Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples,
as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a
cooperativa.
3

4

Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 (Lei de Registros Públicos)

Art. 32. O registro compreende:
[...]
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de ﬁrmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas; (grifos nossos)
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As cooperativas italianas constituídas por sociedades de capital sempre deterão o controle
destas sociedades, em razão da preponderante característica da mutualidade, ou seja, a empresa cooperativa existe para atingir a ﬁnalidade dos seus sócios-cooperados.
Dito isto, é de se notar que a lei civil italiana traçou a regra geral das “sociedades” e das
“sociedades cooperativas”, sendo as especiﬁcidades das empresas cooperativas tratadas
de forma apartada em leis especiais 5.
Segundo o Professor Casale 6, da Università Camerino, trata-se as cooperativas de “empresas ordinárias” com especiﬁcidades.
Assim, convém destacar, muito embora as cooperativas italianas sejam tratadas como empresas ou possam vir a assumir personiﬁcação de sociedade limitada ou sociedade anônima
(a exemplo dos bancos cooperativos), há uma evidente distinção entre as sociedades cooperativas e os demais tipos de sociedades, como abordou Frank (1907, p. 21):
Uma distinção entre como sociedades cooperativas e sociedades (comerciais) ordinárias é, assim, assinalada por SALANDRA: “A clara distinção atual é essencialmente baseada na diversidade de objetivos das empresas (e em tipo de empresas)
cooperativas em comparação com empresas comuns: diversidade de finalidade...
da qual derivam as principais diferenças estruturais entre uma e outra de outros.
Esta diversidade consiste no que, embora as sociedades comuns tenham para
efeito a produção de lucros patrimoniais e sua consequente divisão entre os associados, com finalidade essencialmente lucrativa, as sociedades cooperativas,
como em geral todas as entidades cooperativas, elas têm uma finalidade diferente do código qualificação mutualística, ou seja, assistência mútua entre seus
membros. Essa assistência é expressa em cooperativas através da criação de
uma organização comum, que realiza diretamente uma ação em benefício de todos
aqueles que ali participar: vantagem não mediata e obtida com o lucro comum, mas
imediata, e que consiste na aquisição de bens e serviços para seus associados ou
oportunidades de emprego em termos mais favoráveis do que poderiam utilizar recorrendo a terceiros: ou seja, na eliminação da atividade e do lucro dos intermediários entre produtores e consumidores dos referidos bens e serviços e na consequente economia de despesas para os sócios” (Manual de Direito Comercial, 3ª ed.
Pág. 411). (grifo nosso)

Assim, o Código Civil Italiano, a par de elencar as normas gerais de observância para criação
e funcionamento das sociedades, discriminou de forma taxativa que, para ser atribuída à
sociedade a tipiﬁcação de “empresa cooperativa”, imprescindível se faz a presença da ﬁnalidade mutualística.

5

O Código Civil Italiano de 1942, antes da reforma de 2003, previa:

Art. 2517 Leis especiais:
As sociedades cooperativas que exercem o crédito, os cofres rurais e artesanais, as sociedades cooperativas para a construção
e a compra de casas sociais e econômicas e as outras sociedades cooperativas reguladas por leis especiais estão sujeitas às
disposições do presente título, compatíveis com as disposições de leis especiais.
https://it.linkedin.com/in/francesco-casale-71950819 - Francesco Casale. Avvocato e Professore, Direttore Master in Manager delle Imprese Culturali e Creative (MICeC)
6
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2.2. O CARÁTER MUTUALÍSTICO DA EMPRESA COOPERATIVA ITALIANA E DA
MUTUALIDADE PREVALENTE
O Códice Civile, em vigor desde 4 de abril de 1942, a partir do artigo 2.511 e seguintes, em
especial no seu “Título VI – Das Empresas Cooperativistas e Mútuas de Seguros” passou a
cuidar das características das sociedades em geral e das sociedades cooperativas.
Com efeito, o dispositivo originário abarcava a seguinte previsão:
Art. 2511 Sociedades cooperativas: As empresas com finalidade mutualística podem constituir-se em sociedades cooperativas de responsabilidade ilimitada ou
limitada de acordo com as disposições a seguir. (grifo nosso)

Após a reforma orgânica da disciplina das sociedades por ações e das sociedades cooperativas, promovida no texto do Código Civil Italiano pelo Decreto Legislativo nº 06, de 17 de
janeiro de 2003, publicado no Diário Oﬁcial, de 22 de janeiro de 2003, o artigo 2.511 passou a
abarcar nova redação:
“Art. 2511. As cooperativas são empresas de capital variável com finalidade mutualística”. (grifo nosso)

Notadamente, não há como esquecer que uma das características marcantes da sociedade
cooperativa italiana é o mutualismo. Ou seja, para que se caracterize uma sociedade como
empresa cooperativa, deve existir ajuda mútua entre os seus sócios-membros, admitindose a participação de terceiros desde que, com intuito de desenvolver o objeto social proposto e atingir uma ﬁnalidade comum, uma vez alcançado o benefício, este é revertido em
prol de todo o grupo ou da coletividade.
A cooperativa e o sócio-cooperado são vistos, do ponto de vista econômico, como unidade,
não havendo sobreposição de interesse privado ou particular.
A própria Constituição da República Italiana acolhe o mutualismo ao prescrever em seu artigo 45 “A República reconhece a função social da cooperação com caráter de mutualidade
e sem ﬁns de especulação privada 7”. (grifo nosso)
O mutualismo, como elemento essencial para a caracterização das empresas cooperativas
italianas, foi objeto de análise na obra de Frank 8 (1907, p. 37), vejamos:
[...] o caráter mutualístico da cooperativa se acha resguardado quando os lucros
obtidos mediante operações com terceiros são destinados a objetivos de natureza beneficente, assistencial etc. (...) A eventualidade do lucro está obviamente
excluída, quando a atividade do grupo se desenvolve segundo princípios da mutualidade pura; quando, em suma, a atividade da empresa é exercida somente em
favor dos componentes do grupo. (...) Quando, ao revés, o grupo também oferece
os seus serviços a terceiros (e é o caso frequente das cooperativas de consumo)
ressalta, à evidência, a possibilidade da realização de lucros. Uma vez, porém, que
o escopo de lucro somente se qualifica, como tal, pela consecução de um ganho
e sua divisão entre os membros do grupo, parece poder excluir-se a eventualidade da especulação quando os lucros obtidos nas relações com terceiros são

7

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione – 09/11/2020

Franke, Walmor, 1907 F913d Direito das sociedades cooperativas: direito cooperativo. São Paulo, Saraiva, Ed. da Universidade
de São Paulo, 1973. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me003057.pdf p. 30

8
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destinados integralmente a um fim mutualístico (ou, de outro modo, beneficente, assistencial etc.) (grifo nosso)

Como deve ser ressaltado, a legislação italiana, ao dispor sobre a empresa cooperativa, elegeu como condição sine qua non da sua natureza jurídica, a mutualidade.
Pela ótica do ordenamento italiano, a empresa cooperativa pode aderir ou se tornar cooperativa de mutualidade prevalente, uma vez atendidos os requisitos legais e realizadas as
adequações estatutárias, sendo-lhe, por consequente, dispensado tratamento diferenciado
na esfera ﬁscal, implicando diretamente na redução da carga tributária ante à destinação
de parte do patrimônio (da pessoa jurídica), em prol do cumprimento da ﬁnalidade mutualística.
Com efeito, o Decreto Presidencial Italiano de nº 601 9, de 29 de setembro 1973, sinaliza:
Art. 14. Condições para a aplicabilidade das concessões
[...]
Os requisitos de mutualidade são considerados existentes quando nos estatutos as
condições nele são expressas e obrigatoriamente previstas conforme indicado no
art. 26 do decreto legislativo n.1577, de 14 de dezembro de 1947, e modificações subsequentes, e essas condições estavam em fatos observados no período tributário e
nos cinco anteriores, ou em menor período de tempo que passou desde a aprovação
dos estatutos próprios.

Outrossim, o Decreto Legislativo Italiano de nº 1577, de 14 de dezembro de 1943 (modiﬁcado
pela Lei 127 de 06/04/1971 10) elenca:
Art. 26. Requisitos Mútuos
Para efeitos fiscais, presume-se a existência de requisitos mutualísticos quando
constarem dos estatutos das cooperativas as seguintes cláusulas:
a) proibição de distribuição de dividendos que excedam a razão dos juros legais relativos ao capital efetivamente pago;
b) proibição de distribuição de reservas entre os acionistas durante a vida da sociedade;
c) devolução, em caso de dissolução da sociedade, da totalidade do capital social,
deduzindo-se apenas o capital integralizado e eventuais dividendos acumulados,
para fins de utilidade pública, obedecendo ao espírito de ajuda mútua (conforme
art. 1º, L.302 / 51). (grifo nosso)

Nesse sentido, colaciona-se as prescrições normativas abrigadas no texto do Codice Civile 11:
Art. 2512 (Cooperativa com mutualidade prevalente).
Sociedades cooperativas são de mutualidade prevalente, em razão do tipo de troca
mutualística, aquelas que:

9

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;601%7Eart9

10

http://architettura.it/notes/ns_nazionale/anno_40-59/D.LEG.1577-47.html

11

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl1.htm
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1) realizam a sua atividade predominante em favor de parceiros, consumidores ou
usuários de bens ou serviços;
2) utilizam principalmente, no exercício das suas atividades, os serviços de trabalho
dos associados;
3) utilizam principalmente, no exercício das suas atividades, contribuições de bens
ou serviços dos acionistas.
Como uma sociedade cooperativa de mutualidade prevalente, deve ser registrada em um registro específico, para o qual o depósito é feito anualmente conforme suas próprias contas financeiras. (grifo nosso)

Art. 2513 (Critérios para a definição de prevalência).
Os diretores e revisores de contas oficiais documentam a condição de prevalência
no artigo anterior nas notas às contas contábeis, evidenciando as contas os seguintes parâmetros:
a) As receitas de vendas de bens e prestação de serviços aos acionistas superiores
a cinquenta por cento do total das receitas de vendas e serviços nos termos do artigo 2425, primeiro parágrafo, ponte A1;
b) o custo da mão-de-obra dos associados para superior a cinquenta por cem do
custo total da mão-de-obra a que se refere o artigo 2425, primeiro parágrafo, ponto
B9;
c) o custo de produção dos serviços recebidos dos sócios ou pelos bens conferidos
pelos sócios é, respectivamente, superior a cinquenta por cento dos custos totais
dos serviços referidos no artigo 2425, primeiro parágrafo, ponto B7, ou o custo dos
bens ou materiais adquiridos ou conferidos, pela primeira vez, referidos no artigo
2425, primeiro parágrafo, ponto B6.
Quando vários tipos de trocas mútuas são realizados ao mesmo tempo, uma condição de prevalência é documentada por referência à mídia ponderada das cartas anteriores. (grifo nosso)
Nas cooperativas agrícolas, a condição de prevalência subsiste quando a quantidade ou valor dos produtos conferidos pelos associados for superior a cinquenta
por cento da quantidade ou do valor total dos produtos.

Art. 2514 (Requisitos de cooperativas de mutualidade).
Para se tornarem as cooperativas em mútuas prevalentes devem prever em seus
estatutos:
a) a proibição de distribuição de dividendos que excedam os juros máximos dos cupons pós-frutificação, acrescidos de dois pontos e meio em relação ao capital efetivamente pago;
b) uma proibição de remuneração dos instrumentos financeiros propostos para
subscrição aos cooperados superiores a dois pontos no que diz respeito ao limite
máximo dos dividendos;
c) proibição de distribuição das reservas entre os cooperados;
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d) a obrigação de devolver, em caso de dissolução da sociedade, a totalidade do
património social, com dedução apenas do capital social e dos dividendos possivelmente apurados, para os fundos mutualistas de promoção e desenvolvimento da
cooperação. (grifo nosso)
[...]
2545- 4 (Reservas legais, estatutárias e voluntárias).
Qualquer que seja o valor do fundo de reserva legal, deve ser-lhe destinado pelo
menos trinta por cento do lucro líquido anual.
Deverá ser destinada aos fundos mutualistas uma quota do lucro líquido anual para
a promoção e desenvolvimento da cooperação, na medida e com as modalidades
previstas em lei. (grifo nosso)

Denota-se, à luz dos dispositivos legais em comento, pretendeu o legislador italiano permitir práticas da empresa cooperativa para além das relações internas com os seus sócios,
possibilitando relação com terceiros ou com o mercado, devendo o resultado ser convertido
em benefício voltado aos membros integrantes do grupo (mutualidade prevalente), sendo o
que melhor explica a previsão do supracitado artigo 2512 e seus parágrafos 12.

2.3. MUTUALISMO PREVALENTE (ART. 2512, CODICE CIVILE) X CASO PRÁTICO
Com o intuito de explicitar caso verídico, envolvendo o mutualismo prevalente deﬁnido no
artigo 2512 do Código Civil Italiano, é oportuno discorrer brevemente sobre a experiência
adquirida durante as visitas técnicas realizadas na comuna de Ancona, região dos Marches,
por ocasião da nossa participação no Forum Internazionale Sugli Aspetti Legali Del Cooperativismo IL Diritto Cooperativo Applicato, promovido pela Università di Camerino (Itália), no
período de 16 a 19 de agosto do ano de 2019.
Numa das visitas realizadas em uma cooperativa do segmento de logística (especializada
em gestão de armazéns e indústrias), foi apresentado o Consórcio Renovo, formado por 2
(duas) empresas cooperativas: uma cooperativa de transportes logísticos/armazéns (Re-

12

Art. 2512 [...]

1) realizam sua atividade predominante em favor de parceiros, consumidores ou usuários de bens ou serviços;
2) utilizam principalmente, no exercício das suas atividades, os serviços de trabalho dos associados;
3) utilizam principalmente, no exercício das suas atividades, contribuições de bens ou serviços dos acionistas
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Novo) e uma cooperativa social do tipo B 13 (Galileu), além de uma terceira cooperativa de
produção (indústria de papel).
As três citadas empresas cooperativas reunidas controlam o Logistic Group International,
que reúne, entre seus clientes, o grupo Beko, um dos maiores produtores de eletrodomésticos nos quatro continentes e líder no mercado europeu; eis então as empresas cooperativas
italianas “exercendo suas atividades em favor de parceiros, consumidores ou usuários de
bens e serviços” (art. 2512 -1).
Segundo informações obtidas na época da visita técnica supracitada (outubro de 2019), em
situação de normalidade, ou seja, sem recessão, as três empresas cooperativas italianas
juntas congregavam em média:
1.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES – RE-NOVO
103 trabalhadores, sendo 79 sócios, 13 empregados e 11 estagiários

2.

COOPERATIVA SOCIAL DO TIPO B – GALILEU
23 trabalhadores entre sócios e “vulneráveis”
(sendo a proporção de 1 vulnerável para cada 3 trabalhadores)

3.

COOPERATIVA DE TRABALHO/PRODUÇÃO (INDÚSTRIA)
10 trabalhadores sócios

FONTE: ELABORADA PELA AUTORA

De acordo com os dados ilustrados, as citadas empresas cooperativas italianas, para dispor
de ampla e efetiva logística que envolve acondicionamento, carga, descarga, acomodação
das mercadorias em armazéns, transporte até a entrega no destinatário ﬁnal, “utilizam,
principalmente no exercício de suas atividades, os serviços de seus sócios” (art. 2512 - 2).
Por oportuno, incumbe-se falar da outra visita efetuada na sede da Conﬁdicoop March, uma
espécie de cooperativa das empresas, fundada no ano de 1999.

13

Lei nº 31, de 8 de novembro de 1991 (Disciplina de cooperativas sociais):

Artigo 1º Deﬁnição
1. As cooperativas sociais têm como objetivo perseguir interesses geral da comunidade para a promoção e integração humana
de cidadãos por meio de:
b) realização de atividades diversas - agrícolas, industriais, comercial ou serviço - visa à colocação proﬁssional de pessoas
desfavorecidas.
Art. 4º Pessoas desfavorecidas
1. Nas cooperativas que desenvolvem as atividades a que se refere o artigo 1, parágrafo 1, letra b), são consideradas pessoas
desfavorecidas inválidos físicos, psíquicos e sensoriais, ex-pacientes de hospitais pacientes psiquiátricos, sujeitos em tratamento psiquiátrico, e viciados em drogas, alcoólatras, menores em idade produtiva em situações de diﬁculdade familiar, os
condenados admitiram as medidas alternativas à detenção previstas nos artigos 47-1, 47-2, 47-3 e 48 da lei de 26 de julho de
1975, n. 354, [...]
2. As pessoas desfavorecidas referidas no n.º 1 devem constituir, pelo menos, trinta por cento dos trabalhadores da cooperativa e, compatível com seu estado subjetivo, ser um membro da própria cooperativa. A condição de uma pessoa desfavorecida
deve resultar da documentação vinda da administração pública, sem prejuízo do direito ao sigilo.
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A Conﬁdicoop March é o resultado da junção de várias empresas acionistas que formam uma
cooperativa, cujo intuito foi o de facilitar acesso ao crédito para as pequenas e médias empresas associadas 14.
Ora, assim como no modelo europeu, nas sociedades cooperativas italianas a mutualidade
prevalente se viabiliza na medida em que os administradores dessas empresas, sócios-cooperados, “utilizam principalmente, no exercício das suas atividades, contribuições de bens
ou serviços dos acionistas”. (art. 2512 -3)
Desta forma, em suma, a mutualidade prevalente adotada pela maioria das empresas cooperativas italianas tem, por intuito, contornar a crise econômica, promovendo trabalho organizado e melhores condições de vida para os seus sócios-cooperados, sopesando que a
empresa cooperativa: (i) desenvolve suas atividades para atender também o mercado (parceiros, consumidores e usuários dos serviços); (ii) presta serviços por meio de seus sócioscooperados e (iii) presta serviços por meio do emprego de bens e serviços dos seus acionistas.

2.4. O COOPERATIVISMO BRASILEIRO E A MUTUALIDADE CARACTERÍSTICA DAS
COOPERATIVAS ITALIANAS
Como cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, a iniciar pelo texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o cooperativismo é abordado numa concepção mais
próxima à ideia do associativismo 15, sem, literalmente, dispor sobre o mutualismo.
A Lei Geral do Cooperativismo de nº 5.764/1971, anterior à nova ordem constitucional, estabelece nos artigos 3º e 4º que as cooperativas são sociedades de pessoas, constituídas para
prestar serviços aos seus associados e sem objetivar o lucro, vejamos:
[...]
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:
[...]

Por sua vez, o Código Civil Brasileiro, cuja sistemática normativa mais se assemelha ao Direito Civil Italiano, previu:

14

https://www.conﬁdicoopmarche.it/conﬁdicoop/chi-e-conﬁdicoop/

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de ﬁscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (Vide Lei
nº 13.874, de 2019)

15

[...]
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
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Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica
e a partilha, entre si, dos resultados. (grifo nosso)

Certo é que a nossa lei civilista, ao adotar o vocábulo “reciprocamente”, bem se aproximou
da mutualidade, todavia, essa característica marcante nas cooperativas italianas não se revela latente sob o viés da mutualidade preponderante no modelo brasileiro, sobretudo nas
relações existentes entre sócios-cooperados e cooperativas; cooperativas e cooperativas;
e cooperativas e mercado.
Na deﬁnição de De Plácido e Silva 16, encontramos “mutualidade” como um pretenso sinônimo de “cooperativa”:
“[...]
Por seus efeitos, a mutualidade assemelha-se à cooperativa, que se organiza
com semelhante finalidade, apenas se distinguindo da mutualidade por ter um
capital que nesta não existe.
Diz-se, também, sociedade mútua. E, por simplificação, somente mútua. Aos sócios
dela, que são precisamente as pessoas que tomam inscrição para concorrer aos
seus benefícios, em regra constante de seguros, construções de prédio, chama de
mutualistas”. (grifo nosso)

Noutro giro, a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, ao dispor sobre o Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo, disciplinou:
Art. 2º As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio
da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes
assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro. (grifo nosso)

Nas lições de Becho (2019, pp. 151-153), em sua obra “Elementos de Direito Cooperativo” (2ª
edição):
A mutualidade é fruto, na Itália, da mesma ocorrência que o ato cooperativo no
Brasil e dos princípios em Portugal. Naquele país peninsular, a Constituição de
1947 realça esse aspecto do cooperativismo, ao prescrever que: ‘A República reconhece a função social da cooperação em caráter de mutualidade e sem fins de
especulação privada.
[...]
Para nós a mutualidade na cooperação pode ser verificada em várias situações,
por exemplo, na ausência de lucro, no objetivo de prestação de serviços aos sócios, na divisão comum dos custos de administração. Esse sentido consiste na
reciprocidade das prestações que consentem aos sócios de repartirem os custos
derivados da exclusão do intermediário. Isso aponta para a ajuda mútua. Pode
ser parâmetro também, para a determinação da sintonia entre a prática de uma
cooperativa e seu ajuste ao sistema jurídico escolhido. Exemplifiquemos melhor.
Uma sociedade pode revestir-se do manto jurídico das cooperativas sem ser uma
verdadeira cooperativa, sem praticar a cooperação, apenas com o intuito de beneficiar-se ilicitamente das vantagens decorrentes desse tipo de associação.
[...]

16

DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, volume III, 1ª. Ed. univ. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p.221.
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Entre nós, a mutualidade também é reconhecida juridicamente, inclusive pela legislação, diante do texto da Lei nº 5.764/1971, art. 3º. em que pese essa norma não
utilizar a mesma terminologia.
Por tudo isso, entendemos correto considerar que o escopo mutualístico está presente no Direito Cooperativo, tanto na Itália quanto no Brasil. (grifo nosso)

Sob o aspecto da mutualidade pura leciona Waldirio Bugarelli 17 (2000, p.59):
Na verdade nunca foi consagrado pelas legislações o princípio da mutualidade
pura, permitindo-se não raro que as cooperativas operem com terceiros; porém,
o ponto crítico da questão não está em operar com terceiros, mas no fim a que é
destinado o resultado obtido; se esse resultado é levado ao fundo de reserva legal,
ou então é creditado aos terceiros até que ingressem na cooperativa, e como associados possam levantá-los, não há qualquer proveito para a sociedade e para os
cooperados, não se podendo falar em lucros.” (grifo nosso)

Aderindo à corrente doutrinária que admite a presença do mutualismo no ordenamento jurídico brasileiro e por óbvio nas cooperativas, é crucial mencionar o caso das cooperativas
de crédito, que operam em regime de mutualidade puro e semelhantemente a dogmática
italiana, “onde o fornecedor e o tomador do dinheiro se confundem no volume das operações, formando uma unidade dentro de um mesmo contexto cooperativo” (FRANK,1978, p.
16).
Em regra, no citado regime de mutualidade puro, o lucro é inexistente e as atividades da
cooperativa são desenvolvidas em prol unicamente dos seus sócios-cooperados.
Outra particularidade das empresas cooperativas italianas, o que não ocorre no caso brasileiro, é a aferição de lucro decorrente das atividades da sociedade com terceiros ou operações com não associados (grupo de empresas).
Nada obstante, imperioso rememorar que, nas empresas cooperativas italianas, mesmo em
relação às operações com não cooperados, prevalece inarredável a ﬁnalidade mutualística
em detrimento da especulação privada; o lucro existe e é limitado, sendo imperativo legal a
redistribuição ou a transferência de parte dos lucros dos acionistas, nos ditames a lei civilista e regras estatutárias da cooperativa, sendo o excedente destinado aos fundos mutualísticos externos com objetivos sociais, assistenciais, previdenciários, deveres originários do
Estado, passando, então, a empresa cooperativa a sub-rogar este em tais deveres.

BULGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica. 2ª ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p.59
17
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Pela sistemática da legislação cooperativista brasileira, os atos praticados com terceiros
não sócios, como a aquisição de produtos de não sócios 18 ou o fornecimento de bens e serviços a não sócios 19, serão considerados como “atos não cooperativos”, tributados e o resultado líquido, quando positivo, não será rateado entre os sócios, mas destinado ao FATES –
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 20.
Exemplo hipotético:
Contas
(=) Resultado do Exercício
(após tributação)
(=) Resultado base para
Destinações
FATES Operações com
Terceiros
FATES
Fundos de Reserva

Ato cooperativo
R$ 5.000.000,00

Saldo a disposição

R$ 4.250.000,00

FONTE: ELABORADA PELA AUTORA

Ato não-cooperativo
R$ 2.000.000,00

Total
R$ 7.000.000,00

R$ 2.000.000,00
(R$ 2.000.000,00)

R$ 7.000.000,00
(R$ 2.000.000,00)
(R$ 250.000,00)
(R$ 500.000,00)

R$ 5.000.000,00
(R$ 250.000,00) -5%
(R$ 500.000,00) – 10%

R$ 4.250.000,00

Dito isto, infere-se dizer que, na disciplina das cooperativas brasileiras, faz-se indubitavelmente presente a característica da mutualidade, sendo ela distinta daquela impregnada no
modelo italiano, pois se atém a lei ao aspecto da reciprocidade, tendo a cooperativa como
propósito a prestação de serviços aos seus sócios, viabilizando, assim, o exercício da atividade econômica eleita em seu objeto social e razão esta do vínculo jurídico entre o grupo de
cooperados, que uniram esforços em prol de uma ﬁnalidade comum e sem objetivo de lucro.
Portanto, o caráter mutualístico existente e ora tratado na legislação brasileira não autoriza
a abertura do capital da cooperativa a sócio-investidor ou a distribuição de lucro ou o pagamento de dividendos para acionistas, limitando-se a previsão legal, excepcionalmente, à
aplicação de juros ao capital de até, no máximo, 12% ao ano 21.

18

Lei 5.764 de /1971: Art. 85.

As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais
das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos
sociais e estejam de conformidade com a presente lei.

19

Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados
à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.

20

Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País.

21

[...]
§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras
vantagens ou privilégios, ﬁnanceiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.
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2.5. FUNDOS MUTUALÍSTICOS E SUA DESTINAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES
DE REPRESENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
PESSOAL DAS EMPRESAS COOPERATIVAS ITALIANAS
Conforme exaustivamente debatido, a ﬁnalidade mutualística, traço marcante no cooperativismo italiano, impõe às cooperativas a assunção do papel do Estado, gerando trabalho,
estimulando a formação proﬁssional dos trabalhadores empregados e cooperados, servindo de mola propulsora da economia, de outro lado, sob o viés assistencial, também supre
as lacunas estatais, por meio da inclusão social dos vulneráveis 22, atendimento aos idosos,
entre outras funções.
Todavia, o atendimento de todas essas funções de caráter notadamente de serviço público
somente é possível mediante destinação, por parte da empresa cooperativa de mutualidade
prevalente, como previsto na Lei Civil Italiana, de, pelo menos, 30% do lucro líquido anual
para a promoção e desenvolvimento da cooperação (reserva legal).
Posteriormente, a Lei nº 59, de 31 de janeiro de 1992, mais especíﬁca, institui novas regras,
disciplinando o pagamento, por parte das empresas cooperativas e seus consórcios, de contribuição a título de fundos mútuos ou mutualísticos destinados às entidades de representação, assistência e formação proﬁssional, no importe de 3% (três por cento), cuja base de
cálculo é o lucro líquido anual destinado à reserva legal.
Nos termos do artigo 11, da lei supra em análise, são destinatárias ou beneﬁciárias dos fundos mútuos:
Art. 11.
Fundos mútuos para a promoção e desenvolvimento da cooperação
1.

Associações nacionais de representação, assistência e proteção do movimento cooperativo, reconhecido nos termos do art. 5º do citado decreto legislativo do Chefe de Estado Provisório 14 Dezembro de 1947, nº 1577, e modificações subsequentes, e aqueles reconhecido com base em leis emitidas por
regiões com status especial eles podem criar fundos mútuos para promoção e
desenvolvimento cooperação. Os fundos podem ser administrados sem o propósito de lucro de sociedades por ações ou associações.

2.

O objeto social deve consistir exclusivamente na promoção e financiamento
de novos empreendimentos e iniciativas de cooperação para o desenvolvimento, com preferência por programas voltados para a inovação tecnológica,
o aumento do emprego e o desenvolvimento do Sul.

3.

Para a consecução dos seus objetivos, os fundos referidos no nº 1 podem promover a constituição de sociedades cooperativas ou seus consórcios, bem
como adquirir participações em cooperativas ou em sociedades por elas controladas. Podem ainda financiar programas específicos de desenvolvimento
de sociedades cooperativas ou seus consórcios, organizar ou gerir cursos de
formação profissional para quadros administrativos ou técnicos de gestão
do setor da cooperação, promover estudos e pesquisas sobre questões económicas e sociais de grande interesse para o movimento cooperativo.

4. As sociedades cooperativas e seus consórcios, aderentes às associações reconhecidas referidas na primeira frase do parágrafo 1, devem alocar para o

22

Lei nº 31, de 8 de novembro de 1991.
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estabelecimento e aumento de cada fundo constituído pelas associações às
quais pertence uma parte dos lucros anual igual a 3% (três por cento). Para
órgãos cooperativos regulamentados pelo decreto real de 26 de agosto de
1937, nº 1706, e mais tarde alterações, a participação de 3% (três por cento)
é calculada com base nos lucros líquidos de reservas obrigatórias.
5.

Deve também ser doado para os fundos referidos no nº 1 dos ativos residuais
de cooperativas em liquidação, menos o capital integralizado e reavaliado e
quaisquer dividendos acumulados, referido no parágrafo primeiro, alínea c), do
artigo 26 do referido decreto legislativo do Chefe de Estado Provisório de 14 de
dezembro de 1947, nº 1577, e modificações subsequentes.

6. As sociedades cooperativas e seus consórcios não aderentes ao associações
reconhecidas referidas na primeira frase do parágrafo 1, ou membros de associações que não constituíram o fundo referido no parágrafo 1, devem cumprir a
obrigação referida no parágrafo 4 por pagamento da participação nos lucros de
acordo com as disposições do artigo 20.
7.

As sociedades cooperativas e seus consórcios sujeitos a supervisão de regiões
com status especial, que não aderiram as associações reconhecidas referidas
na primeira frase do parágrafo 1 ou que pertencem a associações que não criaram o fundo das quais no parágrafo 1, efetue o pagamento previsto no parágrafo 4 no fundo regional apropriado, quando estabelecido ou, na sua falta,
fundo de acordo com os procedimentos referidos no nº 6.

8. O Estado e os órgãos públicos podem financiar específicos projetos elaborados
pelas entidades gestoras dos fundos referidos no nº 1 ou pela administração
pública, visando atingir os fins a que se refere o parágrafo 2. Os fundos também
podem ser alimentados por contribuições de entidades privadas.
9. Os pagamentos aos fundos feitos pelos sujeitos referidos Artigo 87, parágrafo
1, alínea a), da lei tributária consolidada sobre o rendimento, aprovado por decreto do Presidente da República de 22 de Dezembro 1986, nº 917, estão isentos
de impostos e são dedutíveis, em limite de 3 por cento, a partir da base tributária do sujeito que faça a entrega.
10. As sociedades cooperativas e seus consórcios que não cumpram ao disposto
neste artigo perdem os benefícios fiscais e de outras naturezas outorgadas de
acordo com a legislação em vigor.

A aludida lei, no seu artigo 5º, atribuiu às empresas e associações, entidades estas de representação e formação proﬁssional de cooperativas, a função ﬁscalizatória sobre as atividades de suas associadas e necessitam, para tanto, de autorização do Ministério do Trabalho
e Previdência Social Italiano, devendo, inclusive, submeter pedido instruído com estatuto
social, dados como número de cooperativas associadas, informações sobre pessoas dos
seus diretores, lista de seus auditores capacitados para credenciamento, bem como demais
documentos como prova de idoneidade da entidade/associação para desempenho das funções de supervisão das associadas, processo este que é submetido ao crivo e liberação da
autorização pelo órgão ministerial.
Como destinatárias dos fundos mútuos, as associações nacionais de representação, assistência e proteção do movimento cooperativo e aquelas incumbidas de formação proﬁssional do pessoal das cooperativas estão submetidas à supervisão e controle do Ministério do
Trabalho e Previdência Italiano, devendo aplicar os seus recursos ou reinvestir os seus resultados positivos para cumprimento dos seus objetos sociais.
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Em derradeiro, a título de informação dentre estas associações ou entidades de representação do cooperativismo italiano, são reconhecidas a Confecooperative 23 (Confederação Italiana de Cooperativas 24) e a Legacoop 25 (Liga Italiana de Cooperativas).
Ao ﬁm e a cabo, a sistemática dos fundos mútuos italianos inspira um estudo de modelo de
ﬁnanciamento alternativo, que de um lado se adeque à realidade das cooperativas e, de outro, viabilize a manutenção das entidades de representação do cooperativismo, bem como
dos próprios serviços sociais autônomos das cooperativas incumbidos da formação proﬁssional dos cooperados, empregados e dirigentes; promoção social da comunidade em torno
da cooperativa e monitoramento da gestão das cooperativas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
À guisa de considerações ﬁnais, são retomados alguns pontos abordados ao longo da dissertação do presente artigo, destinado a instigar o interesse dos leitores sobre o tema e,
principalmente, chamar atenção para as semelhanças e diferenças entre os modelos de cooperativismo italiano e brasileiro.
De início, en passant, uma digressão histórico-legislativa com subsídios do direito civil brasileiro, lei de regência das cooperativas e lei de registros públicos foi necessária para, de
forma comparativa, entender o conceito da empresa cooperativa italiana.
Mais adiante, o foco do trabalho foi direcionado a dispor sobre a mais importante característica da empresa cooperativa italiana, a mutualidade e, no avançar da narrativa, a mutualidade predominante, cuja ﬁnalidade precípua permite àquelas sociedades operar com terceiros não cooperados e sócios-acionistas das empresas, detendo-se sempre à cooperativa
do controle.
Na mutualidade prevalente, há a limitação dos lucros auferidos e distribuídos às sociedades
acionistas, conforme as regras legais e estatutárias, com o fulcro de garantir e não desviar
da ﬁnalidade mutualística da coletividade ou do grupo de sócios-cooperados.
Diante de uma breve análise da legislação brasileira e aplicável à casuística das cooperativas, dessumiu-se presente o caráter mutualístico, sem, no entanto, guardar total similitude
com o modelo das empresas cooperativas italianas.
Em derradeiro, singela abordagem a respeito dos fundos mútuos provindos das empresas
cooperativas destacados das reservas legais, constituídas de parcela do lucro líquido anual,
base de cálculo para incidência de uma espécie de contribuição de 3% (três por cento) para
ﬁnanciar as atividades das associações, entidades de representação, assistência, promoção

https://www.dnb.com/business-directory/company-proﬁles.confederazione_cooperative_italiane_-_confcooperative.a39f4c5d05136672bf44642e6bf41ab9.html
23

https://www.dnb.com/business-directory/company-proﬁles.confederazione_cooperative_italiane_-_confcooperative.a39f4c5d05136672bf44642e6bf41ab9.html
24

25

https://www.legacoop.coop/associazione2/associazione/legacoop-nazionale/chi-siamo/
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e formação proﬁssional das empresas cooperativas italianas, semelhantemente ao trabalho desenvolvido pelas Organizações de Cooperativas Estaduais Brasileiras e dos próprios
Serviços Sociais Autônomos, a exemplo do Sescoop.
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LGPD E OS SISTEMAS DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO
APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA
GRUPO ECONÔMICO
Dr. Rafael Braga de Sousa Franco

RESUMO
O presente artigo discorre sobre a deﬁnição jurídica e aplicação do instituto empresarial
“conglomerado/grupo econômico”, para ﬁns de segurança cibernética, bem como sobre a
responsabilização civil e imposição de sanções legais, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD), art. 52, inciso I, especialmente nos sistemas de cooperativas de crédito, compostos por singulares, centrais e confederações.
Palavras-chave: LGPD, sistemas de cooperativas de crédito, grupo econômico.

1. INTRODUÇÃO
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nº 13.709/18, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural, trouxe inúmeros desaﬁos às organizações empresariais e cooperativas.
Tais desaﬁos deverão ser incorporados por todas as organizações que tratem dados pessoais, de forma plena, a partir de 14/08/2020. 1
Um dos pontos que tem trazido grande celeuma aos sistemas cooperativos de crédito, dependente ainda de regulamentação 2, se refere à aplicação da sanção de multa disposta no
art. 52 da lei em comento, em razão das infrações cometidas, sujeitando o infrator a multa

LGPD: Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e (...) I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54; II - 24 (vinte e quatro)
meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos.

1

LGPD: Art. 53. A autoridade nacional deﬁnirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações
a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de
multa. § 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para ciência dos agentes
de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa,
que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei. § 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as
condições para a adoção de multa simples ou diária. (grifo nosso).
2
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simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado,
grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, limitada, no total, a R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração.
Assim, para ﬁns de responsabilidade civil e sanções legais e, considerando o disposto na Lei
Federal nº 13.709/18 (LGPD), art. 52, inciso II 3, questiona-se: “constitui-se conglomerado ou
grupo econômico o conjunto cooperativo composto por confederação, banco cooperativo,
central e singulares?”
Com fundamento nos princípios e normas de Direito Empresarial, o presente artigo pretende
dissecar o conceito/instituto jurídico de grupo econômico, trazendo luz sobre a aplicabilidade adequada do dispositivo mencionado aos sistemas cooperativos de crédito.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA – “GRUPO ECONÔMICO”
O instituto jurídico “grupo econômico” (ou conglomerado) tem natureza tipicamente empresarial. No Direito das Empresas, o conceito de grupo econômico decorre do conceito legal de
sociedades coligadas, controladas e controladoras, sendo objeto da Lei Federal nº 6.404/76
(Lei das Sociedades por Ações), a partir da interpretação coordenada de alguns dos seus
dispositivos (arts. 243, 265, 267, 269, e seguintes), senão vejamos:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1º São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.
§ 4º Considera-se que há inﬂuência signiﬁcativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas ﬁnanceira ou operacional
da investida, sem controlá-la.
§ 5º É presumida inﬂuência signiﬁcativa quando a investidora for titular de 20%
(vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.

Conforme disposto no art. 243, §4º da LSA, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha inﬂuência signiﬁcativa, ou seja, quando a investidora detém ou exerce o poder

LGPD: Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ﬁcam
sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - advertência, com indicação de prazo
para adoção de medidas corretivas; II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de
direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; (grifo nosso).

3
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de participar nas decisões das políticas ﬁnanceira ou operacional da investida, sem controlá-la. No parágrafo 5º, a legislação presume que existe inﬂuência signiﬁcativa quando a
investidora (coligada) for titular de 20% ou mais do capital votante, também sem controlála.
Nos termos do art. 265 da LSA, a sociedade controladora e suas controladas podem constituir grupo de sociedades mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos
ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
Na disciplina dos grupos societários, destacando a doutrina especializada, conforme PRADO
e TRONCOSO, podem-se conjugar duas características antagônicas: unidade e diversidade.
A primeira refere-se à organização econômica e ao centro decisório uniﬁcado, por controle
ou direção, ao passo que a segunda se relaciona com a autonomia jurídica, ou seja, a personalidade jurídica de cada sociedade que forma o grupo. 4
Nesse contexto, para caracterização do grupo econômico não é necessária a existência de
atividades próximas, idênticas ou complementares exercidas pelos entes agrupados, pois
os grupos societários modernos não se moldam às fórmulas tradicionais de concentração
empresarial (vertical ou horizontal), podendo adotar formas diagonais ou conglomerado,
cuja característica básica é a diversiﬁcação de produtos, atividades e, inclusive, localização
geográﬁca. Em resumo, são inúmeras as formas, sendo difícil, senão impossível, reduzir a
realidade fática e econômica a uma tipologia eﬁciente, tendo em vista, inclusive, o seu dinamismo. 5
MIRANDA leciona que o que caracteriza um grupo econômico é o fato de existirem diversas
sociedades juridicamente independentes, com personalidade jurídica e patrimônio próprios,
contudo, economicamente unidas, mediante controle ou direção unitários, provenientes da
empresa matriz, ou simplesmente controladora. 6
Sobre a distinção entre direção e controle, o Professor Fábio Konder Comparato destaca que
a melhor doutrina é a que considera a "unidade de direção" como o melhor identiﬁcador de
grupos econômicos, muito embora a unidade de controle seja, faticamente, mais importante. Assim, segundo o autor, existem os grupos econômicos por coordenação, onde há
unidade de direção, e os grupos econômicos de subordinação, onde ocorre a unidade de controle. Nos primeiros, existe a direção unitária para harmonizar o interesse de todo o grupo
empresarial, sem subordinação dos interesses de uma empresa agrupada ao de outra(s) ou
ao do grupo, enquanto nos segundos há o controle de uma empresa sobre as outras, integrantes do mesmo grupo, as quais servem aos interesses da controladora. 7
Salienta-se que o controle exercido por uma empresa sobre a outra não se resume apenas
a posse da maioria das ações ou capital social da controlada, pois pode existir controle

PRADO, Viviane Muller. TRONCOSO, Maria Clara. Grupos de Empresa na Jurisprudência do STJ. Revista de Direito Bancário e de
Mercado de Capitais, n. 40, abr.-jun/2008, p. 97.

4

5

BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.

6

MIRANDA, Maria Bernadete. Curto teórico e prático de direito societário. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 146.

COMPARATO, Fabio Konder. FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2008,
p. 43.
7

70 |

ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO

mesmo quando a controladora possui uma pequena margem de ações ou até mesmo pela
dispersão ou absenteísmo dos acionistas. 8
FRANCO destaca a divisão dos grupos econômicos em grupos de fato e de direito, veja:
“A legislação do anonimato brasileira, Lei 6.404/76, adotou este modelo, chamado
de "dual", com inspiração no modelo alemão. É importante consignar, desde já, que
a doutrina critica o ordenamento jurídico brasileiro, pois não há regulamento para
os grupos econômicos não acionários, que são uma realidade no mundo empresarial, até porque, conforme já se explicitou, é possível o controle por outros meios
que não a participação acionária”. 9

A Lei Federal nº 6.404/76 regula, em seu capítulo XX, as sociedades coligadas, controladas
e controladoras, enquanto no capítulo XXI há disciplina para os grupos de direito, constituídos mediante convenção grupal. No capítulo XX, há o regulamento para o que a doutrina
nomeia de grupos econômicos de fato e, no XXI, para os grupos de direito. 10
Como visto, os grupos de direito são constituídos mediante convenção grupal ﬁrmada pelas
pessoas jurídicas que o integrarão, enquanto os grupos de fato decorrem do mero exercício
do poder de controle, direta ou indiretamente, pela empresa controladora sobre as controladas. 11
Conforme supramencionado, a Lei Federal 6.404/76 disciplina os grupos econômicos de
fato (controladoras, controladas e coligadas) nos termos do art. 243 e seguintes. Há na doutrina quem sustente que nos grupos econômicos formais (de fato) existe apenas uma empresa e várias pessoas jurídicas atuando como empresárias, formando uma espécie de "sociedade em comum" de pessoas jurídicas. 12
Quanto aos grupos econômicos de direito, o art. 265 da LSA e seguintes disciplinas:
"Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos,
ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns".

O artigo 266 ressalta a obrigatoriedade de determinados itens constarem na convenção do
grupo econômico de direito, tais como a coordenação ou subordinação (permitida nos grupos de direito, conforme visto acima) e a conservação do patrimônio de cada empresa agrupada, in verbis:
"Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a
coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão
estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos".

8

BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 300.

FRANCO, Vera Helena de Melo. Particularidades da "affectio societatis" no grupo econômico. Revista de Direito Mercantil, n.
89, p. 48.
9

10

PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista DireitoGV, V. 1, n. 2, p. 5.

11

Idem.

CAMELO. Bradson Tibério Luna. Solidariedade Tributária de Grupo Econômico de Fato. Revista Dialética de Direito Tributário.
Nº 170. Pág. 16.

12
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Considerando o arcabouço legislativo acima exposto, é possível concluir que os grupos
econômicos de fato não são suﬁcientemente regulados, ﬁcando a sua disciplina, salvo regras excepcionais, a cargo das regras atinentes às sociedades isoladas. Quanto aos grupos
societários de direito, o regramento da Lei 6.404/76 é satisfatório, todavia, conforme já exposto, os grupos econômicos de direito são quase inexistentes no Brasil, tornando o esforço
legislativo escrito, mas não aplicado. 13
Ainda em relação aos grupos econômicos de fato, COMPARATO leciona que a legislação é
lacunosa no que tange à sua caracterização no mundo dos fatos quando as sociedades agrupadas não possuem participação societária. Nestes casos, a identiﬁcação dos grupos de fato
só pode provir de indícios e presunções, e não de regras ﬁxas e imutáveis, tendo em vista a
extrema variabilidade, já apontada acima. Deste modo, conclui-se que enquanto a participação societária entre as empresas do grupo de fato é reconhecida legalmente, o poder de
controle exercido de forma pura e simples é uma situação fática, juridicamente atípica. 14
Em síntese, pode-se concluir que o legislador entreviu a conﬁguração dos grupos societários, todavia legislou basicamente o lado interno da problemática, de forma frágil, descuidando-se em relação aos problemas do lado externo, mais notadamente no campo de proteção aos credores. 15
Portanto, conforme REQUIÃO e, encampado como conclusão deste item, os grupos econômicos de fato são formados por sociedades que mantêm, entre si, laços empresariais através de participações acionárias, sem necessidade de se organizarem juridicamente, mantendo-se isoladas e relacionando-se sob a forma de coligadas, controladas e controladoras,
sem necessidade de maior estrutura organizacional. Já os grupos de direito são aqueles criados mediante aprovação pelas assembleias gerais de uma convenção de grupos, devidamente registrada, dando origem a uma sociedade de sociedades. 16
Em relação ao Direito Trabalhista, o conceito de grupo se encontra no parágrafo 2º do art.
2º da CLT, segundo o qual:
“Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”.

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, todas as empresas integrantes do mesmo
grupo econômico respondem solidariamente pelo pagamento das obrigações trabalhistas.
A lei trabalhista estabelece uma garantia legal em prol da efetiva solvabilidade dos créditos
trabalhistas.

13

PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista DireitoGV, V. 1, n. 2, p. 17/18.

COMPARATO, Fabio Konder. FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2008,
p. 47.
14

15

BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 307.

16

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, V. 2, 2003.
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2.2 “GRUPO ECONÔMICO” – ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA SUA
CARACTERIZAÇÃO
Exposta a natureza jurídica e o conceito de grupo econômico, é importante discorrer acerca
dos elementos que compõem, estruturalmente, o conceito de grupo societário e servem de
norte para a identiﬁcação dos grupos econômicos. 17
COMPARATO destaca, com apoio da maior parte da doutrina, a tese de que o grupo econômico constitui, em si mesmo, uma sociedade, pois possui os três elementos fundamentais
de toda relação societária: contribuição individual com esforços ou recursos, atividade para
lograr ﬁns comuns e participação em lucros e prejuízos. 18
Os elementos supracitados podem ser encontrados em qualquer grupo societário, seja de
fato ou de direito. Ainda que o grupo não possua personalidade jurídica, é imperioso admitir
que possui todos os elementos necessários para o reconhecimento de uma sociedade empresarial, ou, neste caso, uma sociedade de segundo grau. 19
Logo, não se trata de uma sociedade comum, e sim de uma sociedade especíﬁca, com características sui generis, chamadas pela doutrina, como dito, de sociedades de segundo grau. 20
Além dos elementos identiﬁcadores acima citados, é possível reconhecer o grupo econômico pela unidade de direção (poder de controle) e intercomunicação (confusão) patrimonial. O poder de controle, elemento essencial nos grupos econômicos, implica no poder de
tomar as decisões, seja dentro da assembleia geral, seja com o exercício de inﬂuência nos
órgãos de administração, importando em um poder sobre toda a empresa agrupada. 21

2.3 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DE GRUPO
ECONÔMICO
Como já mencionado, os grupos econômicos, ou societários, são uma "concentração de empresas, sob a forma de integração (participações societárias, resultando no controle de uma
ou umas sobre as outras), obedecendo todas a uma única direção econômica". 22
A legislação pátria possui, em seus mais diversos ramos, dispositivos que tratam da responsabilidade solidária ou subsidiária das empresas integrantes de grupos econômicos. Há
dispositivos na seara trabalhista, consumerista, previdenciária e concorrencial.
Preliminarmente, na exposição de motivos da Lei Federal nº 6.404/76, é possível concluir
pela ausência de regras acerca da responsabilidade. Segundo a exposição, não se impôs so-

ARAUJO NETO, Nabor Batista de. Os grupos econômicos: aspectos fáticos e legais do moderno fenômeno empresarial. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2795, 25 fev. 2011. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/18571.
Acesso em: 28/02/2020.
17

COMPARATO, Fabio Konder. FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2008,
p. 360.
18

19

Idem.

20

BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 307.

PRADO, Viviane Muller. TRONCOSO, Maria Clara. Grupos de Empresa na Jurisprudência do STJ. Revista de Direito Bancário e
de Mercado de Capitais, n. 40, abr.-jun/2008, p. 97.
21

22

BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.
ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO

| 73

lidariedade porque, de forma superﬁcial, presumiu-se que os credores a exigiriam em contrato formalizado com o grupo econômico ou empresa agrupada, levantando também o argumento de que a imposição de responsabilidade solidária desvirtuaria o instituto do grupo
econômico, pois transformaria as empresas agrupadas em "departamentos" da mesma "sociedade". 23
Nos outros campos do direito, onde há a previsão legislativa de responsabilidade, é imperioso reconhecer que a legislação trabalhista é a mais aplicada, inclusive em perseguida analogia em outros campos, até mesmo o tributário. A Consolidação das Leis do Trabalho, em
seu art. 2º, §2º, dispõe, in verbis:
"Art. 2º. (...) § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". (grifos nossos)

O dispositivo da CLT dispõe sobre os elementos básicos do grupo econômico e ordena a responsabilização solidária das empresas agrupadas, sendo o dispositivo mais analítico existente acerca do assunto, pois os demais se limitam a determinar a solidariedade, sem discorrer os elementos que compõem os grupos econômicos. Nesse sentido, já se posicionou o
TST:
“TST - ARR 5003326220145170181 (TST) Jurisprudência. Data de publicação:
23/11/2018. EMENTA RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. A decisão regional manteve a sentença que considerou conﬁgurada a existência de grupo econômico, em razão de o Estatuto Social da primeira reclamada, SICOOB NORTE, registrar que também
era regida pelas normas do SICOOB CENTRAL, segunda reclamada. A conclusão do v.
acórdão regional foi no sentido de que "a cooperativa central efetivamente exerce
controle sobre as cooperativas singulares a ela ﬁliadas". Assim, diante desse contexto, ﬁcou demonstrada a ingerência da primeira reclamada na administração da
segunda reclamada, e, por isso, não há como afastar a caracterização de grupo econômico, restando ileso o art. 2º, § 2º, da CLT. Recurso de revista não conhecido.”

Adicionalmente ao direito trabalhista, há a previsão de solidariedade em matéria de direito
de defesa da concorrência (Lei Federal nº 12.529/11). Esta legislação refere-se expressamente à segregação doutrinária dos grupos econômicos em grupos de fato e de direito, in
verbis:
"Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes
de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar
infração à ordem econômica".

A supracitada Lei, portanto, adota os ensinamentos da doutrina e determina a responsabilização solidária dos componentes do grupo societário, seja este de fato ou de direito, tutelando a ordem econômica de maneira efetiva.
Na seara consumerista (CDC), os integrantes de grupos econômicos também sofrem responsabilização. Desta feita, a solidariedade não foi adotada, tendo optado o legislador pela

COMPARATO, Fabio Konder. FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2008,
p. 501.
23
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responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico, senão vejamos:
"Art. 28. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades
controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes
deste código".

Frisa-se que o Código de Defesa do Consumidor, notoriamente protetivo, foi tímido em estabelecer apenas a responsabilidade subsidiária, concedendo o benefício de ordem aos infratores e, consequentemente, impedindo que o consumidor ajuíze a ação desde logo contra
as demais empresas integrantes do grupo econômico, as quais podem ter saúde ﬁnanceira
melhor que a infratora. 24
Por derradeiro, no que concerne à responsabilidade dos integrantes de grupo econômico em
relação aos débitos previdenciários, resta a previsão contida no art. 30, IX, da Lei Federal
8.212/91, in verbis:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...) IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".

Trata-se de dispositivo inserido no Título II, Capítulo IX do código, que trata do sujeito passivo da obrigação tributária. O dispositivo cuida de estabelecer a solidariedade pelo adimplemento das obrigações tributárias entre as pessoas que possuem interesse comum na
situação que constitui o fato gerador.
O conteúdo do art. 124 do Código Tributário Nacional trata de responsabilidade tributária,
muito embora esteja localizada entre as normas gerais do capítulo que regula a sujeição
passiva tributária. 25
Nos grupos econômicos, o interesse comum vincula as empresas agrupadas por circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência de grupo e das necessidades que interligam as empresas participantes.
Dessa forma, o interesse comum é justiﬁcado pela unidade de direção ou controle, com objetivos ﬁnais idênticos de todos os entes agrupados. Há claro aproveitamento das pessoas
jurídicas que formam o grupo econômico com as atividades desempenhadas por qualquer
delas, pois agem por coordenação ou subordinação. 26
Há interesse comum que justiﬁca a responsabilidade tributária solidária quando as empresas integrantes de grupo econômico ocultam ou registram indevidamente negócios jurídicos
realizados entre elas para benefício comum. Há diversas situações de fato que interligam as

ALBERTON, Genacéia da Silva. A Desconsideração da Pessoa Jurídica no Código do Consumidor, Aspectos Processuais. Ajuris,
Vol 19, N 54, p. 146-180, 1992.
24

NEDER. Marcos Vinicius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reﬂexões acerca de seu Conceito in Responsabilidade Tributária,
Coordenadores Maria Rita Ferragut, Marcos Vinícius Neder. São Paulo: Dialética, 2007. p. 32.
25

CAMELO. Bradson Tibério Luna. Solidariedade Tributária de Grupo Econômico de Fato. Revista Dialética de Direito Tributário.
Nº 170. p. 21.

26
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empresas do grupo econômico, sendo perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre os integrantes, pois além do patrimônio comum (confusão patrimonial), há interesse comum nos negócios jurídicos realizados em benefício do grupo societário. 27
Entretanto, conforme posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não
se caracteriza a solidariedade passiva em execução ﬁscal o simples fato de duas empresas
pertencerem ao mesmo grupo econômico, pois a expressão "interesse comum", para a Corte
supracitada, deve ser entendida de maneira diversa à exposta no parágrafo acima. 28
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o "interesse comum" apenas resta
caracterizado quando as empresas do grupo econômico desempenham a mesma atividade
conﬁguradora do fato gerador, ou seja, é imprescindível que as empresas agrupadas realizem conjuntamente a situação conﬁguradora do fato gerador. 29
Ainda segundo a jurisprudência do STJ, a expressão "interesse comum" é um conceito indeterminado, sendo necessário proceder a uma "interpretação sistemática" das normas tributárias, com o ﬁto de alcançar a ratio essendi do dispositivo supracitado.
O esforço interpretativo da Corte culminou no entendimento e consolidação de jurisprudência no sentido de que o "interesse comum", previsto no art. 124, I, implica que as empresas
agrupadas, para serem solidariamente responsáveis, devem ser sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível, pois feriria a lógica jurídico-tributária a inclusão,
no polo passivo da demanda, de alguém que não tenha tido participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação, mesmo que faça parte de grupo econômico beneﬁciado economicamente. 30
Para o STJ, mesmo que haja participação nos lucros entre os entes agrupados, o que reforça
a ideia de interesse comum, não há solidariedade.
Portanto, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, pode-se concluir que em
sede de responsabilização de grupos econômicos, o art. 124, I só é servil quando estamos
diante de agrupamentos nos quais as empresas realizam a mesma atividade, o que também
entendemos aplicável naqueles grupos econômicos compartimentados, onde as pessoas
integrantes realizam as diversas etapas de uma atividade singular. 31

NEDER. Marcos Vinicius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reﬂexões acerca de seu Conceito in Responsabilidade Tributária,
Coordenadores Maria Rita Ferragut, Marcos Vinícius Neder. São Paulo: Dialética, 2007. p. 46.

27

ARAUJO NETO, Nabor Batista de. A responsabilidade das empresas integrantes de grupo econômico. Revista Jus Navigandi,
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2820, 22 mar. 2011. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/18739. Acesso
em: 28/02/2020.
28

29

REsp 834.044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008.

30

REsp 884.845/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009.

ARAUJO NETO, Nabor Batista de. A responsabilidade das empresas integrantes de grupo econômico. Revista Jus Navigandi,
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2820, 22 mar. 2011. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/18739. Acesso
em: 28/02/2020.
31
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2.4 SISTEMAS DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO DE
“CONGLOMERADO/GRUPO ECONÔMICO – DE FATO E DE DIREITO”, PARA FINS DE
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NA LGPD
Conforme linhas anteriores, percorridas as considerações sobre a conceituação, os elementos e regras de responsabilidade do instituto jurídico “grupo econômico”, passa-se nesse
momento a ser realizada a análise precípua do objeto do presente artigo: para ﬁns de responsabilidade civil e sanções legais e, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.709/18
(LGPD), art. 52, inciso II, constitui-se ou presume-se conglomerado ou grupo econômico o
conjunto composto por confederação, banco cooperativo, central e singulares? 32
Preliminarmente, conforme nota 32, o dispositivo em questão depende de regulamentação
(art. 53 da LGPD). Nesse ponto, OPICE BLUM e MALDONADO destacam que o dispositivo
constitui um importante avanço na proposta de racionalizar e tornar transparente o processo regulamentador que dará ensejo à edição de normas complementares sobre a ﬁxação
de multas. Trata-se de pleito oriundo do setor empresarial, diante da experiência brasileira,
buscando-se um manual detalhado de forma de cálculo do valor das multas, previamente
submetido à consulta pública. 33
Retornando ao contexto de aplicabilidade do art. 52, inciso II, da LGPD, cumpre destacar que
os sistemas de cooperativas de crédito (considerando confederações, bancos cooperativos,
centrais e singulares) não podem ser enquadrados na categoria de grupo econômico de direito, pois, em regra, não há qualquer formalização neste sentido, conforme exigido pela
LSA.
Não há, entre as referidas organizações, a ﬁgura formal de entidades controladora e controladas. No mesmo sentido, não há, como regra, qualquer convenção especíﬁca 34, constituidora de grupo econômico, pela qual as entidades dos sistemas cooperativos se obriguem
a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns, sob um único órgão diretivo de controle formal. 35

Nos termos da LGPD, artigos 52 e 53, a matéria depende de regulamentação: a autoridade nacional deﬁnirá, por meio de
regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações da lei em estudo, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios: I - a gravidade e a natureza
das infrações e dos direitos pessoais afetados; II - a boa-fé do infrator; III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
IV - a condição econômica do infrator; V - a reincidência; VI - o grau do dano; VII - a cooperação do infrator; VIII - a adoção
reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei; IX - a adoção de política de
boas práticas e governança; X - a pronta adoção de medidas corretivas; e XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e
a intensidade da sanção.
32

OPICE BLUM, Renato. MALDONADO, Viviane Nóbrega. Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. São Paulo: Revistas dos
Tribunais, 2019, e-book, posição 11455/11503.

33

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, V. 2, 2003: “Os grupos de direito são aqueles criados mediante aprovação pelas assembleias gerais de uma convenção de grupos, devidamente registrada, dando origem a uma sociedade de sociedades”.

34

35
LSA: Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos,
ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades ﬁliadas serão estabelecidas na convenção
do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos.
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E quanto ao grupo econômico de fato, os sistemas cooperativos se enquadrariam nesta hipótese? Há essa presunção? Como visto, os grupos econômicos de direito são constituídos
mediante convenção grupal ﬁrmada pelas pessoas jurídicas que o integrarão, enquanto os
grupos de fato decorrem do mero exercício do poder de controle, direta ou indiretamente,
pela empresa controladora sobre as controladas.
Sobre a distinção entre direção e controle, a melhor doutrina é a que considera a "unidade
de direção" como o melhor identiﬁcador de grupos econômicos, muito embora a unidade de
controle seja, de fato, mais importante. Assim, existem os grupos econômicos por coordenação, onde há unidade de direção, e os grupos econômicos de subordinação, onde ocorre a
unidade de controle. Nos primeiros, existe a direção unitária para harmonizar o interesse de
todo o grupo empresarial, sem subordinação dos interesses de uma empresa agrupada ao
de outra(s) ou ao do grupo; enquanto nos segundos há o controle de uma empresa sobre as
outras, integrantes do mesmo grupo, as quais servem aos interesses da controladora.
Portanto, nesse ponto, também não se vislumbra a conﬁguração ou presunção de grupo
econômico de fato para as entidades que formam os sistemas de cooperativas de crédito,
pois não há o exercício do poder de controle e direção, direta ou indiretamente, pela empresa
controladora sobre as controladas (não se identiﬁca este fenômeno nas relações Confederação-Centrais ou Centrais-Singulares).
Exempliﬁcativamente, as centrais não coordenam as ações/negócios das singulares ﬁliadas. No mesmo sentido, como regra, não há ingerência ou cogestão da cooperativa central
sobre a cooperativa singular, não se traduzindo atos de controle, direção e administração
para conﬁguração de grupo econômico. Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência (interpretação contrario sensu):
TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50032815920134047117 RS 5003281- 59.2013.404.7117
(TRF-4) Jurisprudência. Data de publicação: 05/10/2016 EMENTA. GRUPO
ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. 1. Embora
não exista, na seara tributária, dispositivo legal específico a indicar os requisitos
necessários para a configuração de grupo econômico, a jurisprudência vem entendendo que os contornos do conceito de grupo econômico são traçados pelo artigo
2º, § 2º, da CLT. 2. Na hipótese, restou caracterizada a existência de grupo econômico, porquanto preenchido o pressuposto de ocorrência de direção, controle
ou administração comum entre as empresas que o integram. 3. No caso, não é
oponível a impenhorabilidade, vez que se dedica a atividades empresariais diversas
da agricultura. 4. O só fato de haver alguma espécie de produção agrícola em imóvel
rural de sua propriedade, não torna o bem impenhorável, pois a proteção legal alcança o indispensável cultivo agrícola à sobrevivência do agricultor e de sua família.
TRF-2 - 00118270920044025001 ES 0011827-09.2004.4.02.5001 (TRF-2) Jurisprudência. Data de publicação: 26/01/2016. EMENTA. FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. ART. 124, I, CTN. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA. AUTUAÇÃO FISCAL
MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. (...). 3. Malgrado os fundamentos da r. sentença recorrida, há indícios da formação de grupo econômico de
fato, que se caracteriza quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. Nesses casos, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
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decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei nº
8.212 /91. A solidariedade, no caso, decorre da norma do art. 124, I, do CTN. (...)
TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00017413920084013813 0001741-39.2008.4.01.3813
(TRF-1) Jurisprudência. Data de publicação: 24/11/2017. EMENTA. Somente em situações excepcionais a jurisprudência tem admitido a extensão da indisponibilidade
aos bens do ativo circulante, que não está caracterizada. Apelação da União. (...) 11.
Além de inexistir crédito constituído contra a ré Mariza Ramos Bretas, não há suficientes indícios de que ela participe do grupo econômico de fato. E não integra o
quadro societário de nenhuma das empresas em questão, nem exerceu administração ou cargo de qualquer natureza em nenhuma delas, como bem decidiu o
juiz de primeiro grau. Como bem concluiu o juiz de primeiro grau, descabe desconsiderar a personalidade jurídica das empresas integrantes do grupo econômico de
fato (Código Civil, art. 50 ) para alcançar bens de quem não é sócio nem administrador. 12. Apelação das rés parcialmente provida. Apelação da União desprovida.

Sobre a inexistência de solidariedade entre os entes que compõem os sistemas cooperativos, vejamos o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:
STJ - RECURSO ESPECIAL. REsp. 1535888 MG 2015/0130964-4 (STJ) Jurisprudência.
Data de publicação: 26/05/2017. EMENTA. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS
DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS
COOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CONFORME ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E REGULAMENTARES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. MERO
CUMPRIMENTO DE DEVER NORMATIVO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. CADEIA DE SERVIÇO. NÃO COMPOSIÇÃO. 1. Ação ajuizada em
22/07/2002. Recursos especiais interpostos em 02/07/2014 e 16/07/2014. Atribuídos a este Gabinete 25/08/2016. 2. O sistema cooperativo de crédito tem como
maior ﬁnalidade permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações
ﬁnanceiras no âmbito de uma cooperativa, a ﬁm de beneﬁciar seus associados. Ao
longo de sua evolução normativa, privilegia-se a independência e autonomia de cada
um de seus três níveis (cooperativas singulares, centrais e confederações), incluindo
os bancos cooperativos. 3. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas
centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das
normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito
singular que apresenta problemas de gestão. 4. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser
apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares. 5. Na controvérsia
em julgamento, a cooperativa central adotou todas as providências cabíveis,
sendo impossível atribuir-lhe responsabilidade pela insolvência da cooperativa
singular. (...)
STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AgInt no REsp 1653582 MT
2017/0028769-0 (STJ). Jurisprudência. Data de publicação: 05/09/2018. EMENTA.
SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE SICOOB CENTRAL E COOPERATIVA DE CRÉDITO
LOCAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a
este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na linha dos
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precedentes desta Corte, o SICOOB não pode ser chamado a responder solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito singulares venham a causar
em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência de cada órgão que o
compõe. Precedentes. 3. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no
art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa. 4.
Agravo interno desprovido com imposição de multa.
STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AgInt no REsp 1352851 ES
2012/0223163-7 (STJ). Jurisprudência. Data de publicação: 07/06/2018. EMENTA.
SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Segundo o
entendimento desta Corte, o BANCOOB não responde solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de modo a preservar
a autonomia e independência de cada uma das entidades que o compõem. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.445.289/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
julgado em 14/11/2017, DJe de 28/11/2017; REsp 1.535.888/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 26/05/2017; REsp
1.173.287/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
1º/03/2011, DJe de 11/03/2011. 3. Agravo interno não provido.
STJ - RECURSO ESPECIAL. REsp. 1468567 ES 2014/0173370-2 (STJ) Jurisprudência.
Data de publicação: 10/08/2018. EMENTA. Não há solidariedade passiva entre
banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por
esta realizadas, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde
a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de
cada um dos órgãos que o compõem. (...) (grifos nossos)

Como visto, um sistema cooperativo de crédito tem como maior ﬁnalidade permitir acesso
ao crédito e a realização de determinadas operações ﬁnanceiras no âmbito de uma cooperativa, a ﬁm de beneﬁciar seus associados. Ao longo de sua evolução normativa, privilegiase a independência e autonomia de cada um de seus três níveis (cooperativas singulares,
centrais e confederações), incluindo os bancos cooperativos.
Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de
crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua
atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir, controlar ou dirigir a administração da cooperativa de crédito singular. 36
Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua
responsabilidade solidária, como a imputação de “grupo econômico”, entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo.
Nesse contexto, entende-se que os sistemas de cooperativas de crédito não conﬁguram, ou
não se presumem, “grupo econômico” (de fato ou de direito) para ﬁns de responsabilização

36

STJ - RECURSO ESPECIAL. REsp. 1535888 MG 2015/0130964-4 (STJ). Jurisprudência. Data de publicação: 26/05/2017.
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solidária. As entidades dos três níveis, salvo convenção expressa em contrário, não respondem solidariamente de forma recíproca, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência de cada órgão que o compõe.
Portanto, conclui-se que, para ﬁns de responsabilidade civil e sanções legais e, especiﬁcamente quanto ao disposto na Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD), art. 52, inciso II, os sistemas
de cooperativas de crédito não constituem, ou não se presumem, “conglomerado/grupo
econômico", devendo as sanções administrativas considerar cada ente jurídico de forma individual.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme exposto, em regra, os sistemas de cooperativas de crédito (considerando confederação, banco cooperativo, centrais e singulares) não podem ser enquadrados, a prima facie, na categoria de grupo econômico de direito, nos termos exigidos pela LSA, pois não há,
como de costume, entre as referidas organizações, a ﬁgura formal de entidades controladora e controladas.
Nesse sentido, também não se vislumbra a conﬁguração ou presunção de grupo econômico
de fato para as entidades que formam sistemas de cooperativas de crédito, pois não há o
exercício do poder de controle e direção, direta ou indiretamente, pela organização controladora sobre as controladas (não se identiﬁca este fenômeno nas relações ConfederaçãoCentrais ou Centrais-Singulares). Exempliﬁcativamente, as centrais não coordenam as
ações/negócios das singulares ﬁliadas.
Na mesma linha, não há, como regra 37, ingerência ou cogestão da cooperativa central sobre
a cooperativa singular, não se traduzindo (ou se presumindo) atos de controle, direção e
administração para conﬁguração de grupo econômico de fato. Não há, na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito, dispositivo que atribua responsabilidade solidária
presumida, como a imputação de “grupo econômico”, entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo.
Portanto conclui-se, que para ﬁns de responsabilidade civil e sanções legais e, especiﬁcamente quanto ao disposto na Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD), art. 52, inciso II, os sistemas
de cooperativas de crédito não constituem, ou não se presumem, “conglomerado/grupo
econômico", devendo as sanções administrativas, quando regulamentadas, considerar cada
ente jurídico de forma individual.

Ressalva-se o instituto da cogestão deﬁnido pela Lei Complementar n. 130/09: Art. 16. As cooperativas de crédito podem
ser assistidas, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, pela respectiva cooperativa central ou
confederação de centrais para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da própria sociedade, devendo ser
observadas as seguintes condições: I - existência de cláusula especíﬁca no estatuto da cooperativa assistida, contendo previsão da possibilidade de implantação desse regime e da celebração do convênio de que trata o inciso II do caput deste artigo; II
- celebração de convênio entre a cooperativa a ser assistida e a eventual cogestora, a ser referendado pela assembleia geral,
estabelecendo, pelo menos, a caracterização das situações consideradas de risco que justiﬁquem a implantação do regime de
cogestão, o rito dessa implantação por iniciativa da entidade cogestora e o regimento a ser observado durante a cogestão; e III
- realização, no prazo de até 1 (um) ano da implantação da cogestão, de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre
a manutenção desse regime e da adoção de outras medidas julgadas necessárias.

37
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BREVE ANÁLISE DA
CAPITALIZAÇÃO DAS
COOPERATIVAS NA ITÁLIA
Dr. Rogério Mesquita

RESUMO
O objetivo deste artigo é traçar um breve histórico do normativo utilizado na Itália para angariar recursos para cooperativas investirem e operarem no mercado. Discorre sobre a peculiaridade societária da cooperativa, o que em geral afasta o interesse do investidor não
ligado à entidade. Aborda a permissão legal para manter a estrutura da cooperativa atuando
no regime das sociedades anônimas, bem como o impacto causado à entidade quando se
afasta das operações mutualísticas (atos cooperativos) e do grupo cooperativo e, ainda, esclarece sobre a existência de fundos de capital de risco para cooperativas.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo apresentar maneiras que o legislador italiano criou para
atrair recursos do mercado a ﬁm de capitalizar as cooperativas. Como é sabido, toda atividade corporativa necessita de recursos ﬁnanceiros para implementar seus projetos, e tais
recursos podem ser provenientes dos próprios sócios ou pleiteados no mercado.
A escolha do modelo societário determina a estrutura de governança do negócio e permite
utilizar diferentes formas para requerer recursos com terceiros. No caso de sociedades por
ações, por exemplo, há adoção de vários modelos para ﬁnanciamento da sociedade.
Apesar da abertura proporcionada pela legislação italiana, a governança do modelo societário das cooperativas apresenta alguns aspectos que impactam na atração de capital, o que
será tratado mais adiante, com destaque para o princípio da distribuição do excedente pro
rata das transações dos membros (retorno das sobras na proporção das operações), o princípio da livre adesão (das portas abertas) e a gestão democrática (cada tem direito a um
voto). 1

1

BULGARELLI, Waldirio. (2000, p. 13).
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Primeiramente, é importante salientar que as cooperativas italianas devem manter suas
atividades em cada exercício enquadradas em sua maioria como “ato cooperativo”, 2 ou seja,
como “attività mutualistica a favore dei cooperatori”, 3 sendo necessário apresentar mecanismos de controle que deixem evidentes essa característica, como: 4 i) exercer sua atividade principalmente em favor dos membros, consumidores ou usuários de bens ou serviços;
ii) utilizar no desempenho de seus negócios os serviços dos membros; iii) fazer uso das contribuições de bens ou serviços efetuadas pelos membros no desempenho de seus negócios. 5
6

Essa necessidade de manter as operações direcionadas ao cooperado está inter-relacionada ao princípio da “distribuição do excedente pro rata das transações dos membros”,
ou seja, ao retorno das sobras na proporção das operações. 7 Desse modo, observa-se que,
em essência, a cooperativa existe para satisfazer o seu cooperado, seja com o fornecimento, o recebimento ou a produção em comum de bens ou serviços. 8
As demais sociedades, em especial a mercantil, mantêm relações com seus sócios ou acionistas apenas de ordem societária, conforme determina seu contrato ou estatuto, ingressando no mercado para exercer suas atividades. Nesse caso, o resultado ﬁnanceiro (lucro/prejuízo) dessas operações será distribuído aos proprietários proporcionalmente ao
capital por eles investido.
As cooperativas, como já aﬁrmado, são organizadas primeiramente para atender os cooperados, o que se dá em uma estreita vinculação entre a operação e o cooperado. Cabe esclarecer que, na cooperativa, o cooperado é ao mesmo tempo usuário e proprietário. Como usuário, o cooperado deseja que a cooperativa em suas atividades e operações satisfaça sua
necessidade de maneira mais vantajosa do que a oferecida no mercado em geral (entidades
mercantis, associações, etc.). Por exemplo, um cooperado pode estar à procura de “preço
menor”, enquanto outro pode estar à procura de produtos/serviços escassos ou com qualidade superior aos oferecidos por outras entidades (a título de ilustração, convém mencionar
cooperativas de infraestrutura que disponibilizam energia elétrica em determinada região
em que inexista esse serviço). Por outro lado, como proprietário, pelo princípio “um homem,
um voto”, 9 o cooperado sabe que, integrando o quadro societário, pode interferir na admi-

Renato Lopes Becho (2002, p. 135-139) esclarece que no Brasil o termo “mútuo” busca expressar a ideia de cooperação, tanto
no uso leigo como no jurídico, denotando a aproximação entre os sócios e indicando que o capital aparece em segundo plano.
O uso do termo nesse contexto é oriundo da Itália e de Portugal. Porém, esse autor destaca que são institutos jurídicos diversos
em ordenamento legal brasileiro, apesar de apontar que o escopo mutualístico está presente no Direito Cooperativo tanto na
Itália como no Brasil.

2

3

“atividade mutualística em favor do cooperado” (tradução nossa).

4

Itália. Codice civile. Art. nº 2512.

Nas cooperativas da Itália, considera-se que a mutualidade em relação ao cooperado é mantida se o ato não cooperativo for
de até 49% (Art. nº 2513, Codice civile) .

5

6

Itália. Codice civile. Art. nº 2513. Criteri per la deﬁnizione della prevalenza.

Na União Europeia, o Regulamento (CE) nº 1435/2003. Art. 66. Dividendos. “Os estatutos podem prever o pagamento de dividendos aos membros, na proporção das operações por eles realizadas com a SCE ou dos serviços prestados a esta última.”

7

8

BULGARELLI. Waldirio (2000, p. 3).

Na União Europeia, o Regulamento (CE) nº 1435/2003. Item 8: “Estes princípios especíﬁcos dizem nomeadamente respeito ao
princípio da primazia da pessoa, que se manifesta através de disposições especíﬁcas relativas às condições de admissão, demissão e exclusão dos membros; que este princípio se traduz pela regra «uma pessoa, um voto», encontrando-se o direito de
voto ligado à pessoa, e que dele decorre a impossibilidade de os membros exercerem direitos sobre o activo da cooperativa.”

9
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nistração para garantir que os objetivos da entidade não se desviem do foco das necessidades dos usuários, já que tais objetivos são obrigatoriamente transcritos no objeto social da
entidade. Essa interferência ocorre quando os cooperados, em assembleia, deliberam
acerca de determinados aspectos, como escolha dos gestores da cooperativa; aprovação da
Prestação de Contas, determinando a destinação dos resultados; aprovação da criação e
destinação de Fundos ou Reservas, entre outros. Além disso, convém notar que, conforme o
desenho de governança que a cooperativa apresenta, é possível até determinar em estatuto
que a aprovação de planos e metas de longo prazo se dê em assembleia. 10
Essa dissimilitude entre a cooperativa e as demais sociedades é prescrita no Direito Europeu, precisamente no item 7 do Regulamento (CE) nº 1435/2003:
As cooperativas são, antes de mais nada, agrupamentos de pessoas ou entidades
jurídicas que obedecem a princípios de funcionamento específicos, diferentes dos
outros operadores econômicos. Esses princípios incluem o princípio da estrutura e
controle democráticos e a distribuição do lucro líquido do exercício numa base equitativa.

Seguindo um dos princípios basilares do cooperativismo, o direito italiano salienta que, para
caracterizar cooperativa, devem ser veriﬁcadas as atividades em prol do cooperado, porque
esse favorecimento é o objetivo principal da cooperativa.
Dessa forma, a distribuição das sobras na proporção das operações é o benefício do cooperado como usuário das operações da cooperativa; por isso o resultado positivo (sobras)
nas Demonstrações Contábeis não pode ser o ponto de observação para identiﬁcarmos se a
cooperativa atingiu seu objeto social. A título de analogia, observa-se o resultado positivo
na demonstração contábil de um condomínio de imóveis. Neste caso, se durante determinado período houve cobrança de valor duas vezes superior ao necessário para cobrir os gastos, o proprietário do imóvel ﬁcará feliz com o resultado positivo demonstrado no relatório
contábil (sobras/superávit)? O desembolso da quantia superior à necessária para as operações do condomínio demonstra que houve uma boa gestão e que atingiu o seu objetivo?
Com certeza, não! Para apurar a eﬁciência, no caso do condomínio, é necessário analisar se
houve a satisfação das necessidades dos usuários, considerando-se os objetivos estabelecidos. 11
O princípio da livre adesão (das portas abertas), desde que sejam preenchidos os requisitos
do estatuto social, não pode vedar o ingresso de um cidadão em uma cooperativa (o que

Se a cooperativa desejar maior integração dos cooperados e envolvimento destes nos caminhos que deverá trilhar, poderá
estabelecer nos estatutos sociais a exigência da apresentação e aprovação, em Assembleia, dos planos e metas de Longo
Prazo, para manter a sociedade em conformidade com os objetivos que satisfaçam as necessidades dos cooperados como
usuários.

10

O resultado positivo, no caso da cooperativa, signiﬁca que a entidade reteve do cooperado um valor maior que o necessário
em suas operações para cobrir os dispêndios. Para veriﬁcar a eﬁciência da cooperativa, é necessário veriﬁcar se as atividades
executadas trouxeram benefícios diretos ao cooperado como usuário das operações, não se houve resultados elevados de
sobras nas demonstrações de sobras ou perdas.

11
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deve ser voluntário e livre) nem o desligamento deste da entidade. Com efeito, isso impactará no capital social da sociedade, pois este será variável em função do número de cooperados em cada momento. 12
O princípio da gestão democrática é o último a ser mencionado aqui. Nesse caso, é preciso
esclarecer que prevalece a pessoa em relação ao capital, ocorrendo, na prática, a relação
“um homem, um voto”. O cooperado pode votar e ser votado, participando das deliberações
da sociedade por meio da assembleia. 13
Assim, como o capital social não está atrelado às deliberações sociais nem vinculado à distribuição dos resultados positivos, os cooperados não se sentem atraídos para subscrever
cotas de capital maiores em relação a outros colaboradores na cooperativa, criando o fato
da imanência da falta de subcapitalização das cooperativas. Tal fato em geral é observado
nas cooperativas do Brasil e da Itália, demandando a criação de reservas para autoﬁnanciar
os projetos das entidades; isso diﬁculta o desenvolvimento das cooperativas de pequeno
porte ou daquelas que possuem baixo ingresso ou resultado contábil (sobras), impossibilitando o mecanismo de criação de reservas. 14
Gabriele Racugno 15 explica que os bancos buscam garantir seus ﬁnanciamentos de acordo
com a consistência real do capital, sendo este um problema para as cooperativas, pois a
existência destas é atrelada ao valor limitado das participações acionárias dos membros e
à variabilidade do capital social.

2. SOLUÇÕES APRESENTADAS NA ITÁLIA PARA
CAPITALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS
Giustino Di Cecco no Fórum 16 esclarece que as reformas legislativas na Itália tiveram como
objetivo fortalecer as estruturas de equidade econômica das cooperativas em relação às

Sobre o direito do cooperado de retirar seu capital social da sociedade cooperativa, há regulamentações nas “Normas Internacionais de Contabilidade – IFRIC 2” (No Brasil, ICP 14), que determinam a classiﬁcação do capital social em Passivo e Patrimônio Líquido. É preciso lembrar, entretanto, que essa retirada deve ocorrer em conformidade com lei ou estatuto da entidade,
em que esteja estabelecida a obrigação da Cooperativa em relação ao cooperado. Além disso, cabe apontar que somente poderiam regulamentar onde deve ser lançado o capital os Normativos Contábeis emitidos pela entidade de classe nacional e
supranacional. Destaque-se, contudo, que tal aspecto não é objeto de análise do presente artigo. Acesso em:

12

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-interpretations/ifric-2-members-shares-in-cooperative-entities-and-similar-instruments/ http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/114_ICPC_14_rev%2001.pdf
Esse princípio vem sendo relativizado com o ingresso de membros investidores nas cooperativas, o que será abordado mais
adiante. É possível observar que a Sociedade Cooperativa Europeia (SCE) permite incluir formas diferentes de voto nas cooperativas, conforme se veriﬁca no regulamento (CE) nº 1435/2003, art. 59: “[...] 2. Se a legislação do Estado-Membro da sede da
SCE o permitir, os estatutos podem prever que seja atribuído a um membro um número de votos determinado pela sua participação na atividade cooperativa e não pela sua contribuição para o capital. Essa atribuição não deve exceder cinco votos por
membro ou 30 % do número total de direitos de voto, consoante o que for inferior [...]”.

13

Devemos lembrar que os ingressos nas cooperativas relativos às operações com cooperados são recursos cobrados ou retidos dos cooperados para cobrir os dispêndios e o resultado ﬁnal será sobras ou perdas:

14

ENTRADAS - DISPÊNDIOS = SOBRAS OU PERDAS.
RACUGNO, Gabriele. “I nuovi strumenti ﬁnanziari delle società cooperative” in dircomm.it - il diritto commerciale d’oggi. III.6 –
giugno 2004. Disponível em: http://www.dircomm.it/2004/n.6/03.html Acesso em: 20/02/2020. (O autor é professor da Universidade de Cagliari.)

15

No Forum Internazionale sugli apsetti legali del cooperativismo II diritto cooperativo applicato. Realizado em Università di
Camerino em Setembro 2019. Itália.

16
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demais sociedades, a ﬁm de aumentar os limites (máximo e mínimo) das participações acionárias e o retorno sobre o capital, permitir a participação de empresas cooperativas e seus
consórcios em sociedades por ações e, sobretudo, ampliar as possibilidades de empréstimos entre associados. Nesse sentido, como alternativas para criar recursos nas sociedades
cooperativas italianas, foram apresentadas as seguintes soluções legislativas: 17 i) o mecanismo de autoﬁnanciamento; ii) a possibilidade de obter capital de risco lucrativo; iii) a admissibilidade do uso de instrumentos ﬁnanceiros das Sociedade por Ações; iv) a ampliação
da possibilidade de recorrer a estruturas de grupo.

2.1 AUTOFINANCIAMENTO
O primeiro mecanismo para a capitalização das cooperativas italianas é o autoﬁnanciamento, criado pela Lei nº. 127, de 1971, 18 chamada na época de “minirreforma”, porque interveio em alguns aspectos importantes para o fortalecimento da dimensão empreendedora
das cooperativas, disciplinando e reconhecendo o empréstimo social, 19 ou seja, permitindo
aos membros exercerem uma função de crédito em relação à sua cooperativa. Tudo isso
tornou-se possível inclusive pela isenção tributária, desde que determinado valor não fosse
excedido e os recursos fossem empregados no objeto social da cooperativa.

2.2 POSSIBILIDADE DE OBTER CAPITAL DE RISCO LUCRATIVO
Uma importante virada legislativa para a capitalização das cooperativas encontra-se na Lei
nº 59/1992, que traz as possibilidades de capitalização e ﬁnanciamento da empresa cooperativa compatíveis com o objetivo mútuo. Introduzindo formas diversiﬁcadas de ﬁnanciamento dentro da cooperativa, embora não as classiﬁcando como "instrumentos ﬁnanceiros", essa lei constitui um passo fundamental para a evolução da cooperativa, em razão de
conter normas orgânicas e funcionais referentes às necessidades mínimas de capitalização,
permitindo um maior aumento de capital e criando a ﬁgura de investidor em três disposições: I) “Soci sovventori”, ou “membros subsidiários”; 20 II) “azioni di partecipazioni cooperativa prive del diritto di voto”, ou “ações de participação cooperativa sem direito a voto 21”; 22
III) empréstimo dos membros. 23 24
I. A posição dos membros subsidiários tem merecido atenção especial dos doutrinadores
italianos. Essa categoria de membros, ainda que não participe de propósitos mutualísticos,

Na União Europeia, o Regulamento (CE) nº 1435/2003, consideração 9: “[...] Em determinadas circunstâncias, as cooperativas
podem contar entre os seus membros uma determinada proporção de membros investidores não utilizadores ou de terceiros
que se beneﬁciem da sua actividade ou que executem um trabalho por conta das cooperativas.”

17

18

Inserir a referência do documento. Disponível em:

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/7/zn25_03_006.html#_ART12_ Acesso em: 20/06/2020.
19

Itália. Prestiti dei soci, art. 12.

20

Itália. Soci sovventori, art. 4.

21

Participações cooperativas sem direito a voto e privilegiadas na distribuição de lucros e benefícios no reembolso do capital.

22

Itália. Finanziamenti dei soci e dei terzi. art. 5.

23

Itália. Prestiti sociali. art. 10.

24

Itália. Decreto del Presidente della Repubblica, nº 601, 29 settembre 1973. Art. 13.
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leva recursos para a entidade, contribuindo para o ﬁnanciamento dos projetos ao mesmo
tempo em que tem como opção o investimento.
A lei estabeleceu que as contribuições dos membros subsidiários são representadas
por ações nominativas transferíveis, acompanhadas por direitos diferentes dos comuns,
como a preferência pela distribuição dos resultados, pela liquidação das ações, ou, ainda,
pelo direito a mais de um voto, sendo que, nesse caso, a quantidade de votos é proporcional
aos valores investidos.
Nos estatutos das cooperativas italianas, é permitido, ainda, estabelecer condições especiais aos acionistas subsidiários para a distribuição dos resultados, no entanto, os valores ﬁcam limitados a 2% da taxa de remuneração estabelecida para os demais cooperados, o que
reduz a quantidade daqueles que buscam a participação como membros subsidiários para
ﬁns meramente especulativos; no caso, há um investidor mutualístico.
No que se refere ao valor da contribuição/capitalização, o normativo italiano também concedeu aos estatutos das cooperativas a permissão para atribuir a membros subsidiários
mais de um voto, sem ultrapassar o limite de cinco por membro e sem exceder um terço dos
votos devidos aos demais membros.
Por ﬁm, com o objetivo de levar as cooperativas para um ambiente de negócios, esse modelo, ainda que afaste investidores especuladores, cria uma possibilidade para a cooperativa aproximar, na condição de membros subsidiários, aqueles com perﬁl empreendedor,
principalmente porque podem exercer administração da cooperativa. Cabe lembrar que a
maioria dos dirigentes de cooperativas italianas obrigatoriamente devem ser cooperados.
II. Outro tipo de ﬁnanciamento criado na Lei 59/92 está previsto no artigo 5º e constitui as
“azioni di partecipazioni cooperativa prive del diritto di voto”, ou “ações de participação
cooperativa sem direito a voto”. Essa forma de capitalização é parte do sviluppo o all’ammodernamento, ou seja, do programa para desenvolvimento ou modernização da cooperativa, o que deve estar previsto nos estatutos da entidade. Esse instrumento assume mais o
aspecto de um empréstimo, a ser destinado para a mencionada ﬁnalidade.
O plano de desenvolvimento deve ser aprovado em assembleia geral, a mesma que delibera
sobre as demonstrações ﬁnanceiras. Essas ações estão estruturadas no modelo semelhante ao da poupança, sendo privilegiadas na distribuição de resultados e no reembolso de
capital pelo valor nominal integral, no caso da dissolução da cooperativa. 25 Além disso, cabe
mencionar que a remuneração poderá ser de 2% a mais do que a dos membros que colaboraram, devendo constar, além do previsto para outros títulos mobiliários, 26 a denominação
“ação de participação cooperativa”.

Giustino Di Cecco (2013, p. 191) esclarece que regras para a retirada do membro colaborador das empresas cooperativas (art.
2545-quinquies, parágrafo 3, do Código Civil Italiano) admitem e, em alguns casos, exigem que o reembolso seja feito pelo
valor nominal, com a cessão simultânea de instrumentos ﬁnanceiros por valor igual ao do crédito adicional do acionista.

25

O Artigo 2354 do código civil italiano prevê que, nos títulos, além de constar assinatura pelo menos de um diretor (ainda que
por reprodução mecânica), devem constar também as seguintes informações: 1) o nome da empresa e a sede social; 2) a data
dos estatutos e seu registro e o escritório do registro das empresas onde a empresa está registrada; 3) o valor nominal ou, no
caso de ações sem valor nominal, o número total de ações emitidas, bem como a quantidade de capital social (1); 4) o valor
dos pagamentos parciais das ações não integralizadas (1); 5) os direitos e as obrigações particulares inerentes a eles.

26
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O valor total das ações da participação cooperativa não pode exceder o valor contábil das
reservas indivisíveis ou do patrimônio líquido resultante das últimas demonstrações ﬁnanceiras certiﬁcadas e depositadas no Ministério do Trabalho e Previdência Social Italiano. 27
A Norma Italiana também trouxe uma proteção, como uma blindagem, contra perdas que
afetam a redução do capital. Ficou estabelecido que estas deverão primeiramente impactar
o valor nominal total das outras ações ou cotas e, somente depois disso, poderão atingir as
“ações de participação cooperativa”.
Destacados os aspectos sociais (mutualísticos) das cooperativas, a Norma também determinou que mais de 50% das ações de participação da cooperativa devem ser oferecidas
como opção aos membros e funcionários da entidade, que poderão subscrevê-las.
Em vista desses privilégios, os proprietários das ações de participação da cooperativa não
têm direito de votar, nem de serem nomeados conselheiros, sendo possível, contudo, a nomeação de um representante comum.
III. Com a provisão do parceiro subsidiário, para apoiar a atividade cooperativa nos interesses puramente lucrativos, o artigo 10 da Lei nº 59/1992 introduziu, na estrutura cooperativa,
juntamente com os mutualistas (que constituem a base do sistema cooperativo), o empréstimo dos membros por meio dos benefícios tributários, para a forma de ﬁnanciamento denominada empréstimo social. 28 Cabe lembrar que isso já estava previsto no artigo 13 do Decreto Del Presidente Della Repubblica, nº 601, de 29 settembre 1973.
Os empréstimos dos associados devem ser feitos exclusivamente para a consecução do objeto social e estar ﬁxados sob determinado limite por cooperado; além disso, os juros pagos
não podem exceder a taxa dos juros legais.

2.3 ADMISSIBILIDADE DO USO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DAS SOCIEDADES
POR AÇÕES
O Decreto Legislativo nº 6/2003 29 causou grande impacto na disciplina das sociedades cooperativas italianas: as mudanças tornaram mais ﬂexível a estrutura, permitindo incluir nos
estatutos novas formas de capitalização, conforme as necessidades de investimento e a
operação da cooperativa, dando a esta ampla autonomia. O objetivo é possibilitar a efetiva
evolução da entidade, por meio de novos instrumentos ﬁnanceiros adequados às operações
e ao exercício de sua atividade.
Essas medidas permitiram às cooperativas a utilização das mesmas técnicas empregadas
pelas sociedades por ações para a busca de recursos no mercado e para o desenvolvimento
dos seus negócios, possibilitando a cobertura de investimentos, por meio da emissão de títulos, sendo estes também conversíveis. Gabriele Racugno 30 esclarece que essas alterações

O artigo 1 do Decreto Legislativo Del Capo Provvisorio Dello Stato nº 1577, 14 Dicembre 1947, estabelece que a supervisão das
empresas e cooperativas e seus consórcios compete ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.

27

28

Itália. Decreto del Presidente della Repubblica nº 601, 29 settembre 1973. Art. 13.

29

Itália. Decreto Legislativo nº 6, 17 Gennaio 2003.

“I nuovi strumenti ﬁnanziari delle società cooperative”. Disponível em: http://www.dircomm.it/2004/n.6/03.html Acesso
em: 20/02/2020.

30
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tinham como objetivo principal incentivar o nascimento e a competitividade das empresas,
fornecendo as ferramentas necessárias para desenvolver estratégias alternativas de ﬁnanciamento, à luz da aquisição de recursos no mercado. Acrescenta o mestre que a disciplina
que regulamenta as cooperativas é muito próxima a das sociedades por ações, especialmente no que diz respeito à questão de participações em risco e concessões de crédito.
Porém, como destaca Giustino Di Cecco, para uma correta análise dos instrumentos ﬁnanceiros que podem ser utilizados pelas cooperativas, posto que possuem características de
empresa social, é necessário distinguir os modelos corporativos da cooperativa, pois é isso
que irá afetar a disciplina a ser aplicada. Como já mencionado, o que caracteriza uma cooperativa na Itália é ser uma “attività mutualística" prevalecente ou não prevalecente. É
necessário lembrar, contudo, que as cooperativas podem aderir ao tipo corporativo “Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRL)” ou ao tipo “Sociedade Por Ações (SPA)”. 31
No regime de mutualidade prevalecente, as transações com os membros da cooperativa
devem ser predominantes em relação àquelas de mesma natureza realizadas com não
membros; além disso, devem ser observados os seguintes limites estatutários concernentes à distribuição dos resultados contábeis (sobras ou perdas): 32

a) os dividendos distribuídos proporcionalmente ao capital social dos acionistas não
podem exceder os juros dos títulos de poupança postal aumentados em dois pontos
e meio;
b) os instrumentos ﬁnanceiros "oferecidos para subscrição dos membros cooperados”
não podem ser remunerados em mais de dois pontos em relação ao limite máximo
de dividendos;
c) as reservas de capital não podem ser distribuídas entre os membros cooperados;
d) no caso de dissolução da companhia, todo o patrimônio da cooperativa, subtraindose o valor do capital social e o dividendo relacionado, deverá ser doado a fundos mútuos para a promoção e o desenvolvimento da cooperação.

No regime de mutualidade não prevalecente, a cooperativa terá a ﬂexibilidade para deﬁnir
em seu estatuto as regras de distribuição dos resultados (lucros/sobras) na forma de descontos, dividendos ou acumulação de ativos, 33 porém aquilo que for classiﬁcado como reserva indivisível 34 não poderá ser compartilhado, mesmo em caso de dissolução da cooperativa.
A segunda ordem de distinção entre os modelos cooperativos segue, quase inteiramente, o
estabelecido para as sociedades por ações e para as sociedades de responsabilidade limi-

31

Itália. Codice Civile. Art. 2519. Norme applicabili.

32

Idem. Art. 2513. Criteri per la deﬁnizione della prevalenza.

33

Idem. Art. 2545, quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori.

34

Idem. Art. 2545, ter. Riserve indivisibili.
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tada, respectivamente aplicáveis se inexistir regulamento especíﬁco sobre questões cooperativas e, em qualquer caso, se houver uma disposição compatível, nos termos do art. 2519
do Código Civil Italiano. 35
As cooperativas com menos de vinte membros ou ativos inferiores a um milhão de euros
podem adotar o modelo de Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRL). Nesse caso, vale
a regra de que as participações no capital social não podem ser solicitadas para investimento. 36
A cooperativa sujeita à disciplina das sociedades por ações tem a possibilidade de acesso
ao mercado de capitais mediante a emissão de instrumentos ﬁnanceiros participativos e
não participativos. O detalhamento de tais mecanismos escapa ao objetivo deste artigo,
mas é cabível mencionar que a diferença entre ambos, de forma geral, concerne ao direito
de voto e à obrigatoriedade ou não de conselho ﬁscal.
A cooperativa que atuar no regime de sociedade por ações (SPA) terá possibilidade de emitir
instrumentos ﬁnanceiros de acordo com os regulamentos previstos para as sociedades por
ações, inclusive oferecendo ampla oportunidade para modular os critérios de distribuição
dos resultados econômicos por meio de privilégios bens, 37 inclusive quanto à incidência de
perdas, 38 ou por meio da instituição de ações relacionadas, 39 ou direitos administrativos
(ações sem direito a voto 40).
Embora haja inovações referentes aos instrumentos ﬁnanceiros no regime corporativo,
deve-se observar, em relação ao regime da Sociedade por Ações, o seguinte:
Enquadramento das ações dos acionistas e das participações da cooperativa na categoria
de “instrumentos ﬁnanceiros”;
Obediência aos limites de remuneração estabelecidos para as cooperativas de mutualidade
prevalecentes, no caso de serem detidas pelos membros da cooperativa, 41 bem como (obviamente) restrição geral da irreparabilidade das reservas indivisíveis;
Limitação do poder de voto administrativo da assembleia geral 42 e da representação nos
órgãos sociais 43. Cabe lembrar que as ações de participação cooperativa são radicalmente
desprovidas de tais poderes, nos termos do art. 5, da lei 59/1992;
Separação de assembleias, conforme previsto no art. 2541.
Após a reforma, o regime estatutário da cooperativa pode determinar livremente o regime
de provisionamento para resultados contábeis (lucros) futuros, no caso de cooperativas

35

Idem. Art. 2519.

36

Idem. Art. 2468.

37

Idem. Art. 2526. Soci ﬁnanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito.

38

Idem. Art. 2348.

39

Idem. Art. 2350. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione. (...)

40

Idem. Art. 2351. Diritto di voto.

41

Idem. Art. 2514. Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente.

42

Idem. Art. 2526. Soci ﬁnanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito.

Art. 2538. Assemblea.
43

Idem. Art. 2542, Consiglio di amministrazione.
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com mutualidade não prevalecente. Caso a cooperativa abandone o regime cooperativo de
mutualidade vigente 44, sofrerá como única consequência dessa eventualidade a obrigação
de realizar uma avaliação especíﬁca, “para referência futura”, sobre a consistência do patrimônio indivisível.
No caso das cooperativas mútuas prevalecentes, o regime de reservas indivisíveis, 45 no
entanto, faz uma distinção necessária entre membros cooperados e investidores. Para os
acionistas, não há proibição de novas reservas divisíveis 46 enquanto operam plenamente.
Para eles, existe a restrição de indivisibilidade das reservas já constituídas no momento do
seu ingresso na cooperativa. No que diz respeito aos membros cooperados, há o princípio,
normatizado na lei italiana, da indivisibilidade das reservas como requisito necessário da
cooperativa em que predomina a mutualidade. Nesse caso, há a proibição de criar qualquer
reserva oriunda dos resultados contábeis (lucros/sobras) para constituir reservas divisíveis.
Nas cooperativas com mutualidade predominante, podem ser criadas reservas divisíveis
aos investidores, por exemplo, por meio do pagamento de sobretaxas na emissão de instrumentos ﬁnanceiros, das reservas de lucros relacionadas a períodos em que não ocorrer prevalência ou da simples alocação de lucros a reservas divisíveis aos acionistas. A atribuição
dessas reservas aos acionistas investidores implica apenas um privilégio de capital em favor dos instrumentos ﬁnanceiros, que não podem ser considerados na emissão de tais reservas. Desse modo, parece adequado que os instrumentos ﬁnanceiros sejam emitidos a um
preço composto por duas partes: o valor nominal, que pode ser o das ações da cooperativa,
e uma sobretaxa. Esse adicional pode ser interligado às perspectivas de ingresso na cooperativa, em razão do crescimento que ocorrerá pela capitalização na entidade. Parte do resultado deve integrar uma reserva divisível para esses acionistas, como ocorre no caso daquelas de primeira emissão.

2.4. AMPLIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE RECORRER À ESTRUTURA DE GRUPO
Outra ferramenta de colaboração para as sociedades cooperativas permitida pela reforma
de 2004 é o Gruppo Cooperativo Paritetico ou “Grupo Cooperativo Conjunto” 47 na forma de
Consortile (consórcio).
Esse instrumento alcança o princípio da colaboração entre cooperativas, no sentido de estabelecer um vínculo solidário, pois integra os aspectos econômico e empresarial, o que
sempre esteve no interesse da legislação italiana.
Com a permissão de as cooperativas atuarem em conjunto, é possível que atividades de diversos membros sejam uniﬁcadas por meio de um projeto comum, sendo que o documento
será elaborado na constituição do grupo cooperativo 48 e deverá indicar o nome do líder, po-

44

Idem. Art. quater. Riserve legali, statutarie e volontarie.

45

Idem. Art. 2545, ter. Riserve indivisibili.

46

Idem. Art. 2545, quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori.

47

Idem. Art. 2545, septies. Gruppo cooperativo paritetico.

48

Deve ser depositada uma cópia do documento no Ministério do Desenvolvimento Econômico para as devidas anotações.
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dendo haver mais de um. O documento ainda indicará o coordenador das atividades, o encarregado da direção e das veriﬁcações e intervenções. Esse líder deverá conduzir todos os
participantes, em conformidade com os objetivos deﬁnidos pelos membros do grupo. Em
geral, o líder do grupo é também encarregado da coordenação e da direção.
No documento deverão constar as condições para que alguém ingresse no grupo ou saia
deste, bem como os critérios para remuneração e distribuição do saldo remanescente oriundo da atividade comum. O grupo precisa também explicitar em seus regimentos se permitirá a participação de outras entidades, sejam estas públicas ou privadas.
Na maioria dos casos, o grupo cooperativo tem propósitos temporários, vinculados à consecução do projeto, cuja duração depende da vontade dos participantes.

2.5 FUNDOS E CAPITAL DE RISCO PARA COOPERATIVAS
O capital de risco para novos negócios, apesar de “microscópico” e “quase inexistente”, nas
palavras do professor Giustino Di Cecco, 49 é um recurso importante para o ﬁnanciamento de
negócios. Observa-se que o governo italiano tem introduzido normativos para incentivar a
criação e o ﬁnanciamento, por meio de fundos, de empresas em geral, como as start-ups
inovadoras. Ressalta o docente que, embora existam diversas empresas na Itália capazes
de realizar atividades de capital de risco, 50 falta esta cultura na área corporativa de ﬁnanças
para que o setor privado aplique mais nessas operações, para as quais bastaria alocar uma
pequena quantia de investimentos.
Todavia, o capital de risco para o setor sem ﬁns lucrativos apresenta um ﬁnanciamento
anual estável de mais de € 30 milhões e um volume de investimentos recorrentes de quase
€ 400 milhões, quase sete vezes o total dos investimentos de capital de risco para o setor
das empresas com ﬁns lucrativos quando veriﬁcamos o total dos investimentos no ano de
2012. 51
A Itália, desde 1947, 52 preocupa-se com a cooperação e os mutualísticos, sendo que há mais
de 20 anos possui um normativo, 53 ainda parcialmente em vigor. Este forneceu isenção de
impostos (atualmente apenas parcial) para os lucros retidos como reservas indivisíveis (a
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49

Na Itália são diversas empresas ﬁliadas à AIFI (Associação Italiana Private Equity e Capital de risco), diversos investidores
anjos que fazem parte do IBAN (Italian Business Angel Network Association), além da existência de mais de 200 companhias
de seguros e mais de 20 Fundos de Pensões AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt.

50

O professor Giustino Di Cecco, em seu artigo “V: Venture Capital for Co-operatives” 2016, esclarece sobre a criação e a existência de fundos mútuos, que estão disponíveis juntamente com outros, fornecidos pelo Estado Italiano, para aquisição de
empresa por trabalhadores. Disponível em:

51

http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/V-Venture-Capital-for-Co-operatives.pdf
03/05/2020.

Acesso

em:

Na Itália há normativos que tratam de mutualismo e cooperação desde 1947, a “Lei Basevi” (Decreto Legislativo Temporário
do Chefe de Estado nº 1577/1947), sendo reconhecida a função social das cooperativas na Constituição Italiana de 1948 e reintroduzida a disciplina integrativa do Código Civil, com o objetivo de permitir ao movimento cooperativista se desenvolver e se
expandir em um cenário de benefícios ﬁscais e controles governamentais, a ﬁm de impedir contra-organizações, que, sob premissas falsas, buscam objetivos que não sejam genuinamente mútuos, mas puramente lucrativos.

52

53

Itália. Lei nº. 904/1977. Art. 12.
ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO

| 93

serem usadas para ﬁns altruístas). Durante um longo período sem normativos, foi determinado que esses ativos fossem transferidos para ﬁns de “utilidade pública” no encerramento
das entidades.
Desses recursos, no caso especíﬁcos das cooperativas, o artigo 11 da Lei nº 59/1992 criou os
fundos mútuos para a promoção e o desenvolvimento da cooperativa, resultantes dos
ativos indivisíveis das cooperativas liquidadas ou transformadas.
Além disso, o legislador introduziu uma transferência anual obrigatória de 3% dos resultados obtidos pelas cooperativas e a atribuição obrigatória de recursos desses fundos para a
“promoção” e o “ﬁnanciamento de novos projetos e empreendimentos” para o desenvolvimento cooperativo. Cabe notar, por parte do legislador, a preferência por programas focados em inovação tecnológica, aumento do emprego e desenvolvimento do sul da Itália, bem
como por cursos de formação proﬁssional para pessoal administrativo ou técnico do setor
cooperativo e, ainda, por estudos e pesquisas sobre questões econômicas e sociais de importância e interesse para o movimento cooperativo. 54

3. RESULTADO DAS FERRAMENTAS PARA
CAPITALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS
O professor Giustino Di Cecco 55 esclarece que, apesar das reformas, o setor das cooperativas não despertou interesse dos investidores, principalmente porque a remuneração é
constituída de forma limitada, se comparada a das demais sociedades, e porque as estruturas de governança e compliance nas cooperativas são pouco desenvolvidas. 56
O professor destaca ainda que o membro investidor não consegue inﬂuenciar no dilema da
sociedade cooperativa – desenvolver atividades mutualísticas em favor dos cooperados ou
exercer atividades classiﬁcadas como ato não cooperativo –, impactando no resultado contábil que irá gerir ganhos dos investidores.
Uma sugestão do docente para enfrentar essa dubiedade em relação ao direito patrimonial
é deﬁnir no estatuto regras que garantam benefícios para membros cooperados e para os
membros investidores, entre as quais destaca as seguintes:

a) limites operacionais mínimos com terceiros (ou limites operacionais máximos com
acionistas), de modo a garantir a produção de lucros e não apenas benefícios mútuos;

Para mais esclarecimentos, é recomendável a leitura do artigo “V: Venture Capital for Co-operatives”, do Prof. Giustino Di
Cecco.
Disponível
em:
https://www.semanticscholar.org/paper/V%3A-Venture-Capital-for-Co-operativesCecco/1c3e287f7724662f08d1b70259bc20e459fd12d4 Acesso em: 03/05/2020

54
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55

Isso é semelhante ao que é encontrado no Brasil, com exceção das cooperativas de crédito, que vêm desenvolvendo estrutura de governança e transparência.

56
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b) direito a um retorno mínimo sobre o capital (obviamente dentro dos limites dos
resultados contábeis líquidos e com acumulação, em caso de incapacidade); ou obrigação real de distribuir aos acionistas ﬁnanciadores uma parcela predeterminada dos resultados do exercício (ou reavaliação livre de capital);
c) adiamento do capital dos membros ﬁnanceiros na participação nas perdas;
d) mecanismos para correlacionar a remuneração com o resultado econômico de setores empresariais individuais (obviamente, neste caso, em conformidade com o disposto no art. 2350, § 2, do Código Civil Italiano, também no que diz respeito à conversibilidade legal obrigatória);
e) direitos de retirada convencionais (por exemplo, para modiﬁcação dos “direitos especiais”).

Por outro lado, no concernente aos direitos administrativos, apesar de a lei reservar a maioria deles para decisão em assembleia geral dos membros cooperados, o Estatuto pode determinar que um ou mais membros do Conselho de Administração sejam escolhidos dentre os membros das várias categorias de acionistas, proporcionalmente ao interesse que
cada categoria tem na atividade social. 57 Além disso, com a nomeação do conselho ﬁscal,
pode ser atribuído no Estatuto o direito de voto na eleição, na proporção das ações ou ações
detidas e dos titulares de instrumentos ﬁnanceiros, para eleger até um terço dos membros
do órgão de controle. 58
Acrescenta o catedrático que a restrição minoritária em cada assembleia não impede que
certas decisões possam estar sujeitas à aprovação em assembleia extraordinária pelos
membros investidores, o que permitiria o poder de veto sobre determinadas decisões especíﬁcas, ainda com direitos especiais de retirada.
Uma vez que o poder das decisões na cooperativa não está no capital, é inevitável o conﬂito
de interesse “capital” vs “mutualidade” afetando as decisões. A alternativa apresentada

57

Itália. Codice Civile. Art. 2542. Consiglio di amministrazione, 5.

58

Itália. Codice Civile. Art. 2543. Organo di controllo [...]
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pelo mestre para as cooperativas é a emissão de ações preferenciais 59 60 61 do tipo “resgatáveis” ou “conversíveis” 62 em títulos de dívida, 63 por opção do proprietário e de acordo com o
mecanismo e o valor de liquidação da retirada, nos termos do art. 2437-sexies do Código
Civil Italiano. 64
Ademais, Giustino Di Cecco 65 esclarece que Gruppo Cooperativo Paritetico, ou “Grupo Cooperativo Conjunto", após mais de 15 anos, ainda é algo marginal na Itália, com exceção de um
grupo especíﬁco.
Os fundos mútuos para a promoção e o desenvolvimento da cooperativa, criados em
1992, constituem o capital de risco à disposição do cooperativismo e trazem uma nova forma
de enxergar as cooperativas, auxiliando na disseminação, na Itália, de princípios cooperativos, ao fortalecer e encorajar o formato de investimento, que é a compra de empresas em
crise por trabalhadores, a ﬁm de instituir cooperativa.
Inspirada na experiência da Argentina, a Itália adotou, em 2013, 66 em sua legislação, a disciplina que favorece as aquisições por trabalhadores de empresas em crise; assim, eles se
tornam os proprietários das companhias, utilizando o modelo cooperativista. 67

Paulo Olavo Cunha (1993, p. 420) deﬁne como “ações especiais”.

59

No Brasil, são denominadas “ações preferenciais”. Trata-se de ações em que há vantagem de natureza patrimonial ou econômica para compensar seus titulares pela não participação no poder político da companhia (EIZIRIK, Neslson. A Lei da S.A.
Comentada. p. 161. v. 1.).

60

O modelo das ações preferenciais no Brasil segue o europeu, sendo importante instrumento de captação de recursos, ajustando-se à demanda dos investidores que só tem interesse patrimonial procurando a segurança dos rendimentos (pode haver
até garantia no reembolso, em caso de liquidação); nesse caso, cede o direito a voto, permitindo ao acionista controlador aumentar a participação de investidores sem pôr em risco seu controle.
(LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, Jose Luiz Bulhoes. Direito das Companhias. p. 178-181.)
Antonio Menezes Cordeiro (2011, p. 912-913) observa que o regime dessas ações diferenciadas tem origem na Norma alemã
(AktG) de 1937.
Na União Europeia, o Regulamento (CE) nº 1435/2003. Art. 64. Títulos com excepção de acções e de obrigações com vantagens especiais: “1. Os estatutos da SCE podem prever a criação de títulos com excepção de acções, ou de obrigações que não
conﬁram direitos de voto ao seu detentor. Estes títulos podem ser subscritos por membros ou por não membros. A sua aquisição não confere a qualidade de membro. As formas de reembolso são igualmente deﬁnidas nos estatutos.”

61

Uma ação resgatável pode ser trocada por dinheiro pela empresa emissora, enquanto uma ação conversível pode ser trocada
por ação ordinária pelo acionista.

62

No direito americano, as corporações emitem títulos representando dívidas; trata-se dos “debt securities”, que podem ser
chamados “notes, deventure, or bond”. O título é emitido com os termos ﬁxados por um documento complexo conhecido como
“indenture corporate”, que especiﬁca os direitos e as obrigações dos detentores de títulos e da corporação. (BAUMAN, Jeffrey
D. Corporations Law and Policy. p. 208-209) Os títulos também podem ser chamados de notas e debêntures e, às vezes, os
termos são usados de forma intercambiável.

63

64

Itália. Codice Civile. Art. 2437, sexies. Azioni riscattabili.
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65

66

Itália. Decreto Lei. nº 145, del 23 dicembre 2013 (convertito dalla Lei 21 febbraio 2014). art. 11, commi 2 e 3.

No artigo “Il diritto di “prelazione” previsto dalla disciplina italiana del “workers buyout” a favore delle cooperative costituite
daí lavoratori delle imprese in crisi”, Giustino Di Cecco” trata do tema, reproduzindo, com atualizações e revisões, o texto do
trabalho apresentado e discutido na VI Conferência Anual da Associação Italiana de Professores Universitários de Direito Comercial Orizzonti del Diritto Commerciale (“Horizontes de Direito Comercial”), realizada em Roma, em 20 e 21 de fevereiro de
2015, sobre o tema “Direito comercial e informação”.

67

96 |

ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se, com essa análise, que o modelo de ﬁnanciamento das empresas está interligado ao perﬁl e à cultura dos investidores, sendo evidenciado no modelo societário mais
utilizado em cada região. Na Itália, adota-se o Modelo Continental, 68 caracterizando um
mercado que costuma ser menos exigente sobre regras contábeis de transparência e divulgação das informações.
Salientamos que o Modelo menos rígido é motivado pela proximidade que existe com aqueles que possuem capital na entidade e têm forte inﬂuência na administração, na preparação
das informações ﬁnanceiras e contabilísticas, interagindo no dia a dia da sociedade. Nesse
modelo, o ﬂuxo das informações relevantes é obtido diretamente na administração da sociedade, o que permite monitoramento e avaliação, por meio de mecanismos internos de
participação cruzada de outros agentes econômicos, como as instituições ﬁnanceiras, dispensando a elaboração de relatórios e demonstrativos complexos e amplos.
Nesse ambiente em que as cooperativas italianas estão inseridas, como aponta Giustino Di
Cecco, 69 os investidores externos têm pouco interesse em aplicar recursos nessas entidades, sendo mais fácil encontrar investimentos dos próprios cooperados ou de pessoas próximas, como os membros da comunidade em que a cooperativa opera.
Enquanto escrevo a conclusão deste artigo, veriﬁco no Brasil a existência do Projeto de Lei
nº 3324/20, no Senado, que timidamente busca permitir às sociedades limitadas e às sociedades cooperativas a emissão de debêntures nos formatos de Sociedade Anônima. 70
Nas empresas do Brasil, há investidores com o mesmo perﬁl que aqueles do modelo italiano,
veriﬁcando-se a necessidade de modiﬁcar gradualmente a forma de gestão atual das cooperativas e incluir mais mecanismos de governança, proﬁssionalização da Diretoria, Certiﬁcações, Gestão de Riscos e programas de integridade.
Ademais, já avaliávamos que as cooperativas, por possuírem maior quantidade de proprietários em relação às demais sociedades, caso desejem conquistar potenciais investidores,
devem se preocupar com o aprofundamento e a aplicação de normas de governança e compliance, ampliando continuamente a transparência. Aliás, as cooperativas devem exigir,
ainda que não seja por normas estatais, mas apenas por seus estatutos, a contratação de
auditoria independente para validar o que internamente é desenvolvido. É necessária a exigência de auditoria de controles internos e de seguros de responsabilidade para proteger o
investidor e, principalmente, o próprio cooperado.

No modelo de ﬁnanciamento há dois tipos: i) Modelo anglo-saxônico, em que as empresas estão inseridas no mercado
com capital altamente pulverizado e suas ações negociáveis em Bolsa, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos e na
Inglaterra; ii) Modelo continental, em que tradicionalmente o ﬁnanciamento é realizado por parte dos bancos, do Estado ou
de pequenos grupos ﬁnanceiros familiares, ou seja, há pouca pulverização, como ocorre, por exemplo, nos países continentais
da Europa.

68

No Forum Internazionale sugli apsetti legali del cooperativismo II diritto cooperativo applicato. Realizado em Università di
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70

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142510. consultado 20/06/2020.
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UMA BREVE ANÁLISE DA LEI DE
PROTEÇÃO DE DADOS DO
DIREITO EUROPEU, COM ÊNFASE
NO SISTEMA ITALIANO
Dr. Rogério Mesquita

RESUMO
O presente artigo busca explicar sucintamente a origem do direito à proteção de dados no
continente europeu, dando ênfase ao direito italiano. O objetivo é abordar alguns aspectos
da General Data Protection Regulation (GDPR), norma que inspirou a Lei Geral de Proteção
de Dados Brasileira (LGPD).

1. INTRODUÇÃO
O surgimento da internet 1, a globalização e o incontrolável progresso tecnológico das últimas décadas trouxeram mudanças impactantes nas formas como as pessoas se relacionam. A explosão de informação, principalmente em tempo real, proporcionada pela internet
em um ambiente marcado pelo princípio da livre circulação, induz os indivíduos, cada vez
mais, a disponibilizarem seus dados pessoais de forma pública e global.
Observa-se que o acesso à informação é a grande conquista dos tempos atuais, sendo uma
ferramenta de ação, ou, como alguns deﬁnem, uma espécie de “novo petróleo”. Como os dados pessoais são disponibilizados continuamente, estes constituem recurso inesgotável,
renovável e não escasso. Assim, desenvolver a capacidade para analisá-los de forma cada
vez mais reﬁnada, a ﬁm de utilizá-los para inﬂuenciar nas decisões das pessoas, tornou o
banco desses dados algo imprescindível para gerar riqueza de forma imensurável para as
empresas, inclusive para as cooperativas.

1

A internet surgiu como sistema de apoio dos militares dos EUA, para detectar ataque nuclear durante o período da Guerra
Fria. Formava um sistema de rede independente dos centros de comando, avançando para um meio de conexão inicialmente
simples para centros acadêmicos e de pesquisa mundial (ARPANET); passou a ter grande expansão com o desenvolvimento
do “www (world wide web)". Disponível em: https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-arpanet Acesso em:
30/06/2020
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Desse modo, grandes corporações criaram os departamentos de análise, os predictive
analytics, que transformam a intersecção desses dados em estratégias. Especialistas aﬁrmam que, ao analisar as “pegadas digitais” 2 de um indivíduo, é possível entender com maior
precisão sua personalidade. Segundo alguns experts, o resultado obtido por tal análise é
mais certo do que o obtido por quaisquer observações e investigações baseadas em informações de parentes e conhecidos da pessoa (amigos, família, cônjuge, colegas, etc.). 3 4 Um
estudo da Universidade Duke estimou que mais de 40% das escolhas que fazemos todos os
dias ocorrem por hábito em vez de ocorrerem por decisão consciente, 5 ou seja, nossas ações
para escolher um produto ou marca se dão de forma automática, sem um exame cognitivo
para a decisão. Por isso, os dados pessoais tornaram-se um importante e poderoso objeto
de pesquisa nos departamentos de neurologia e psicologia em centenas de grandes centros
médicos e universidades, bem como em muitos laboratórios ﬁnanciados por corporações. 6
Em relação aos efeitos provocados pelo acesso desmesurado a dados pessoais, cabe lembrar as denúncias de Edward Snowden (2013) 7: [...] venho ao mundo alegando que a Agência
de Segurança (NSA) norte-americana acessava diretamente os sistemas do Google, Facebook, Apple e outros gigantes da Internet, por meio de programa não divulgado chamado
PRISM, 8 pelo qual coletava materiais diversos, incluindo histórico de pesquisa, conteúdo de
e-mails, transferências de arquivos e bate-papos ao vivo dos cidadãos dos EUA e de outros
países. 9 10 Essas denúncias tiveram tanto impacto no mundo que governantes de diversos
2

Trata-se de um verdadeiro controle e de uma vigilância contínua como “o panóptico”, projeto de uma construção carcerária
que se fundamentaria no “princípio da inspeção”, conforme apontado em 1791 pelo ﬁlósofo e jurista pelo Jeremy Bentham. O
Panóptico.Autentica Editora.
3

Em 2007, os psicólogos Michal Kosinski e David Stillwell publicaram estudo sobre o assunto. Os pesquisadores coletaram
grandes volumes de dados em redes online e aﬁrmaram ser possível, por meio disso, criar perﬁs de personalidade com maior
precisão do que os perﬁs criados com base em informações fornecidas por pessoas. “Computer-based personality judgments
are
more
accurate
than
those
made
by
humans”.
Disponível
em:
https://www.pnas.org/content/pnas/112/4/1036.full.pdf. Acesso em15/05/2020
4

A Target, loja de departamento americana, descobriu que uma adolescente estava grávida antes de seu pai. Isso foi possível
porque efetuou um estudo com base em rastreio e coleta de dados, identiﬁcando cerca de 25 produtos que, quando analisados
em conjunto, permitiram atribuir a clientes uma pontuação de previsão de gravidez com um período previsto para o nascimento. A loja rastreava, coletava e analisava dados a ﬁm de poder enviar cupons cronometrados para estágios muito especíﬁcos da gravidez. “How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did” Disponível em:

https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-ﬁgured-out-a-teen-girl-was-pregnantbefore-her-father-did/#7c4615026668 Acesso em: 05/06/2020.
5

Apesar de o hábito de compra ser difícil de mudar, acontecimentos na vida (casamento, divórcio, nascimento de ﬁlho, etc.)
mudam rotinas e hábitos. A empresa que souber se antecipar ao acontecimento será a primeira a oferecer o produto ao cliente
e conquistá-lo. “Como as empresas aprendem seus segredos”. Publicado em 16/02/2012. Disponível em: https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=1&hp Acesso em 08/06/2020
A receita da Target saltou de US $ 44 bilhões em 2002 para US $ 67 bilhões em 2010, sugerindo que o impacto foi motivado
pela análise de grande volume de dados.
6

Edward Snowden says motive behind leaks was to expose ‘surveillance state’. Disponível em: https://www.washingtonpost.com/politics/edward-snowden-says-motive-behind-leaks-was-to-expose-surveillancestate/2013/06/09/aa3f0804-d13b-11e2-a73e-826d299ff459_story.html. Acessado em: 15/06/202.
7

“NSA slides explain the PRISM data-collection program.“ Disponível em: https://www.washingtonpost.com/wpsrv/special/politics/prism-collection-documents/ Acesso em 16/06/2020.
8

9

“NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others.” Disponível em: https://www.theguar-

dian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data Acesso em: 17/06/2020.

10
Edward Snowden defende que a criptograﬁa SSL torne-se o padrão para navegar na web, funcionando como o serviço dos
Correios: entrega as “cartas” sem ler ou copiar o conteúdo. “Father of the Web Meets a Robot Edward Snowden, Calls Him a
Hero”. Disponível em: https://www.wired.com/2014/03/ed-snowden-meets-father-web-stage-ted/ Acesso em:
20/06/2020.

100 |

ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO

países procuraram regulamentar o acesso e o armazenamento de dados. No Brasil, criouse o Marco Civil de Internet (MCI) 11 e, nos países europeus, a Coleta upstream (relatório europeu de vigilância). 12
Apesar do Marco Civil da Internet do Brasil ter sido elogiado pelo cientista Tim Berners-Lee,
criador do World Wide Web, ainda é alvo de críticas, principalmente porque há o risco de o
monitoramento dos dados pessoais passar a ser estatal. 13 14
Outro caso que envolveu o acesso e o uso de informações pessoais 15 foi divulgado no artigo
“Escândalo de dados do Facebook – Cambridge Analytica” (2015) 16, mostrando que informações pessoais e identiﬁcáveis de quase 90 milhões usuários do Facebook haviam sido captadas pela Cambridge Analytica e utilizadas para inﬂuenciar a opinião de eleitores em vários
países e ajudar determinados políticos a vencer eleições.
Em virtude de tais ocorrências, grande parte do público abandonou deﬁnitivamente a “inocência” no que concerne à proteção dos dados, passando a exigir a criação de normas com
o ﬁto de regulamentar e proteger os dados pessoais, ou seja, de resguardar especialmente
os dados de pessoas físicas (singulares).
Não há dúvida de que a internet constitui apenas mais um espaço onde o direito tem como
incumbência regulamentar as questões relacionadas aos novos pleitos criados nesse ambiente, dando especial ênfase à preservação da privacidade e ao acesso à informação como

11

O Marco Civil da Internet (MCI) é sistematizado em princípios, entre eles o da neutralidade da rede, o da liberdade de expressão, o da privacidade e o da proibição do marketing dirigido, para que cada um tenha responsabilidade por aquilo que publica
e compartilha.

12

O Tratado de Segurança UK-USA (também conhecido como Cinco Olhos) é um acordo que estabelece a aliança entre cinco
países anglófonos (Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos) com o propósito de compartilhar informação secreta, especialmente inteligência de interceptação de sinais. Convém mencionar que o Reino Unido é responsável
pela intercepção (Coleta upstream) de telefone e e-mails, sendo considerado uma ameaça para a privacidade dos cidadãos da
União Europeia, o que levou a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu a
apresentar o Relatório sobre o Programa de Vigilância da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA) aos organismos de
vigilância em diversos Estados-Membros, evidenciando o impacto da referida interceptação nos direitos fundamentais dos
cidadãos da UE e na cooperação transatlântica no domínio da justiça e dos assuntos internos.

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/1014/1014703/1014703pt.pdf
Acesso e: 21/06/2020

13
A primeira crítica concerne à ingenuidade do legislador brasileiro, já que este pretende que a solução de um problema de
escala mundial, com efeitos extraterritoriais, ocorra por meio de uma lei nacional. Outra crítica diz respeito ao temor de que
sejam implantados no Brasil mecanismos de controle estatal por meio de ﬁrewalls, tal como ocorre em países que monitoram
o acesso dos seus cidadãos à internet. Cabe mencionar que é vedada qualquer imposição de mecanismos de censura, bloqueio,
monitoramento, ﬁltragem e análise de dados que trafegam pela infraestrutura da internet dentro do território brasileiro
(art.9°, §3º) Marco Civil da Internet. Assim, a obrigatoriedade da guarda de dados de acesso e serviços online durante seis
meses, prazo que pode ser ampliado a pedido das autoridades, é questionada porque a medida permite monitoramento e “intimidação” daqueles que usam a internet para manifestar e exigir mudanças que entendam cabíveis.
14

Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. Disponível em: https://www.scielo.br/sci-

elo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142016000100269 Acesso em: 21/06/2020
15

Acrescenta-se ao panóptico proposto por Bentham (controle e vigilância contínua) o aprofundamento das técnicas de controle, classiﬁcação, vigilância e seleção social proposto por Michel Foucault. Desse modo, todos serão vigiados, estejam onde
estiverem.

Disponível em: https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/04/facebook-cambridge-analytica-userdata-latest-more-than-thought Acesso em: 21/06/2020.
16

Disponível em: https://www.bbc.com/news/technology-43649018 Acesso em: 21/06/2020.
Disponível em: https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaignfacebook-user-data Acesso em: 21/06/2020.
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direitos fundamentais. Nesse contexto, surgiram os normativos de proteção de dados pessoais no território europeu, enquadrando também as cooperativas como entidades que devem cumprir esses regulamentos.
Nesse trabalho, foram feitas breves menções à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do
Brasil que é uma Norma mais enxuta, com diversos aspectos abertos para interpretação
mais ampla, permitindo subjetividade, criando insegurança jurídica, sugerimos o presente
artigo como suporte e orientação para auxiliar na interpretação e leitura da Lei brasileira.

2. BREVE HISTÓRICO
A proteção dos dados pessoais (que concerne ao direito individual) é um assunto que vem
sendo debatido há muito tempo. No âmbito internacional, a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou em 1980 o Guidelines on the Protection of
Privacy and Transborder Flows of Personal Data 17, documento que apresenta diretrizes sobre Proteção de Privacidade e Fluxos de Dados Pessoais, representando um consenso internacional sobre orientações gerais relativas à coleta e ao gerenciamento de informações
pessoais para estabelecer princípios fundamentais.
Ainda na década de 50, considerando a Declaração Universal dos Direitos do Homem proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, o Conselho Europeu aprovou a
Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (CEDH) 18, normativo em que destaca o reconhecimento do direito à privacidade na Convenção de Strasbourg (1950):

ARTIGO 8° Direito ao respeito pela vida privada e familiar
“1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu
domicílio e da sua correspondência. 2 [...]”.

Ingressando no estudo das Normas nos Estados-Membros, encontramos o primeiro normativo sobre proteção de dados aprovado pelo parlamento do Estado de Hesse, na Alemanha,
em 1970. Contudo, somente em 1977, o normativo foi aprovado no âmbito nacional como Lei
Federal Alemã. A Datalog, considerada o primeiro diploma europeu encontrado com aplicação nacional, foi aprovada na Suécia, em 1973.
Também merece destaque no continente europeu a Convenção 108 ou Convenção para a
Proteção das Pessoas Relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter
Pessoal 19, aprovada em 1981. Além da consolidação da proteção de dados no Direito euro-

Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guidelines-on-the-protectionof-privacy-and-transborder-ﬂows-of-personal-data_9789264196391-en Acesso em: 23/06/2020
17

18

Disponível em: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf Acesso em: 23/06/2020

Disponível
em:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008c2b8 Acesso em: 26/06/2020
19
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peu, o documento apresentou aspectos importantes que se tornaram os conceitos, os princípios e a linguagem que sedimentaram a formação do Direito de Proteção de Dados Europeu.
Depois disso, ocorreram diversos debates sobre dados pessoais, mas somente em 1990 a
Comissão avançou, trazendo as seguintes propostas de diretrizes:
a) Proteção das Pessoas a Respeito do Tratamento de Dados Pessoais;
b) Proteção de Dados Pessoais e da Vida Privada no Contexto das Redes Públicas Digitais de Telecomunicações, Nomeadamente a Rede Digital de Serviços Integrados
(RDSI) e as Redes Públicas Móveis Digitais.
Após cinco anos de debates na Europa, foi aprovada a Diretriz 95/46/CE, que permaneceu
até a aprovação da atual General Data Protection Regulation – GDPR. Realçamos que o Direito da União Europeia tem outros diplomas relativos à proteção de dados, dentre os quais
mencionamos os que seguem:
a) Regulamento (EU) 2018/1807, relativo a um regime para o livre ﬂuxo de dados não
pessoais na União Europeia;
b) Regulamento (EU) 2018/1725, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados;
c) Regulamento (EU) 611/2013, relativo às medidas aplicáveis à notiﬁcação da violação
de dados pessoais, em conformidades com a Diretriz 2002/58/CE relativa à privacidade e às comunicações eletrônicas;
d) Diretriz (EU) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao tratamento
de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais,
e à livre circulação desses dados, e que revoga a Decisão – Quadro 2008/977JAI do
Conselho;
e) Diretriz 2000/31/CE, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de
informação, em especial do comércio de eletrônico, no mercado interno;
f) Diretriz 2000/58/CE, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção de privacidade no setor das comunicações eletrônicas.

3. NOVO REGULAMENTO EUROPEU
Após 1995, surgiram vários desaﬁos à privacidade e, com a evolução da economia digital,
houve a aprovação de dois documentos no ambiente europeu, o que foi decisivo para a revisão da Diretiva 95/46/CE. O primeiro documento, aprovado em 2000, é a Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01) 20. Esse normativo prevê como direito

20

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01). Artigo 8º. Proteção de dados pessoais 1. Todas as
pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser objeto de um
tratamento leal para ﬁns especíﬁcos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva
retiﬁcação. 3. O cumprimento destas regras ﬁca sujeito à ﬁscalização por parte de uma autoridade independente. Disponível
em: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/texxt_pt.pdf Acesso em: 05/05/2020
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fundamental de cada pessoa a proteção de dados pessoais e o tratamento destes de acordo
com o princípio da lealdade, somente para ﬁns especíﬁcos e mediante consentimento da
pessoa em causa ou outro fundamento previsto em lei, sendo um direito da referida pessoa
ter acesso a todos os dados que lhe digam respeito e obter retiﬁcação quando considerar
necessário tal procedimento.
O outro documento importante foi o Tratado de Lisboa, aprovado em 2007, que alterou a
legislação relativa à proteção de dados no espaço europeu, visando à liberdade, segurança
e justiça. Esse tratado era estruturado em dois pilares: a proteção de dados para ﬁns privados e comerciais, com a utilização do método comunitário; e a proteção de dados para o
domínio da aplicação da lei, ao nível intergovernamental. Posteriormente, essa estrutura
desapareceu e foi introduzida uma (única) base jurídica para a proteção de dados pessoais
na União Europeia. Além disso, o tratado ratiﬁcou a Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, consagrando o respeito pela vida privada e familiar; e a proteção de dados
pessoais, com efeito jurídico vinculativo sobre todos os países membros.
Cabe acrescentar que o Tratado de Lisboa, em seu artigo 16 21, passou a prever que o Parlamento e o Conselho estabelecessem as normas relativas à proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos e agências
da União, bem como pelos Estados-Membros, no exercício de atividades relativas à aplicação do direito da União Europeia, tornando o Parlamento Europeu colegislador.
Com a aprovação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01) e
do Tratado de Lisboa, houve a necessidade de amparar um novo quadro normativo sobre
proteção de dados mais coerente, tornando a revisão inevitável. Nesse sentido, a Comissão
propôs o reforço das pretensões, assegurando a revisão do normativo europeu que viesse
prever harmonização plena com segurança jurídica, levando a proteção das pessoas a um
nível mais elevado e uniforme em todas as circunstâncias na Europa. 22
A opção por não mais utilizar uma Diretriz e escolher o Regulamento para normatizar o tema
ocorreu porque o Regulamento Europeu é um ato legislativo vinculativo, diretamente aplicável em cada Estado-Membro, sem necessidade de uma legislação interna de implementação, uniﬁcando em toda a União Europeia um ordenamento comum e permitindo em cada

21

Artigo 16.º do TFUE: 1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. O
Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as normas relativas à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos e organismos da União, bem como pelos Estados-Membros no exercício de actividades relativas à aplicação do direito da União, e
à livre circulação desses dados. A observância dessas normas ﬁca sujeita ao controlo de autoridades independentes. As normas adoptadas com base no presente artigo não prejudicam as normas especíﬁcas previstas no artigo 39.º do Tratado da
União Europeia.

22
Resolução do Parlamento Europeu sobre uma abordagem global da protecção de dados pessoais na União Europeia
(2011/2025(INI). Item 9. Insta a Comissão a assegurar que a actual revisão da legislação de protecção de dados da UE preveja:
— uma harmonização plena, ao mais alto nível, que ofereça segurança jurídica e um nível de protecção das pessoas elevado e
uniforme em todas as circunstâncias, — uma maior clariﬁcação das disposições sobre a lei aplicável, com vista a proporcionar
um grau uniforme de protecção às pessoas, independentemente da localização geográﬁca do responsável pelo tratamento
dos dados, incluindo em casos de aplicação das normas de protecção de dados pelas autoridades ou em tribunal. Disponível
em:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033E:0101:0110:PT:PDF
01/07/2020.
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Acesso

em:

estado membro determinar apenas especiﬁcidades locais. Assim, foi aprovado o Regulamento (UE) 2016/679, conhecido em inglês como General Data Protection Regulation –
GDPR.

4. REGULAMENTAÇÃO NA ITÁLIA
No normativo italiano, observa-se inicialmente no desenvolvimento da lei de proteção de
dados o cuidado de manter esse direito sob a tutela da não discriminação, estabelecendo-o
como direito à conﬁdencialidade, Diritto alla riservatezza, ou “Direito à Privacidade”. Descrito pela doutrina italiana como o direito de manter secretos comportamentos e atos relacionados à esfera íntima da pessoa, essa garantia impede que tais informações sejam divulgadas sem a autorização do sujeito interessado.
Os conﬂitos internos na Itália 23 atrasaram por muito tempo o desenvolvimento de normas
relativas à proteção e ao tratamento de dados pessoais. É possível observar que, mesmo
após a assinatura da Convenção de Strasbourg (convenção 108), na década de 1980, os projetos de lei eram sucessivamente apresentados e descartados. O país ﬁcou por longo período sem legislação especíﬁca sobre a matéria, sendo o penúltimo Estado da União Europeia
a fazê-lo, quando foi obrigado a adequar o país à disciplina da Diretiva 95/46/CE.
Somente em 1996 foi codiﬁcado no Direito Italiano, pelo Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
nº 196, 24 o Código de Privacidade, que trata da proteção de dados pessoais, estabelecendo
que “qualquer pessoa tem direito à proteção de dados pessoais a seu respeito”, sendo considerados “dados pessoais” quaisquer informações relativas a uma pessoa singular, pessoa
jurídica, entidade ou associação, identiﬁcada ou identiﬁcável, mesmo que indiretamente, por
referência, bem como qualquer outra informação, incluindo o número de identiﬁcação pessoal. 25
Com a aprovação do Regulamento (UE) 2016/679, a lei italiana também foi alterada por meio
do Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, nº 101, adaptando o Código de Privacidade Italiano
às disposições do novo normativo General Data Protection Regulation – GDPR, relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de seus dados pessoais
e à livre circulação desses dados. 26

23

A Itália foi alvo de conﬂito de poder pelo Partido Comunista Italiano (PCI), que mantinha organização paramilitar secreta e
proximidade com o governo soviético (Cominform), com iminente insurreição ao governo italiano em 1948, segundo o historiador Gianni Donno. Por essa razão, o Conselho de Ministros de 1954 determinou uma série de medidas discriminatórias a serem
tomadas em relação aos cidadãos inscritos no Partido Comunista Italiano. Em 1964, ocorreu o episódio do SIFAR (ex-serviço
secreto militar), que mantinha um banco de dados relativo a cidadãos que eram monitorados e poderiam vir a ser presos e
deportados pelo Estado. Em 1971, foi denunciado que o fabricante de automóveis FIAT utilizava na seleção de seus colaboradores informações provenientes de militares e de membros do serviço secreto que remontavam à época da ditadura fascista.
Disponível em:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218 Acesso em: 12/07/2020
24

25

Disponível em: http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-alla-riservatezza/ Acesso em: 14/07/2020.

26

Disponível em: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg Acesso em: 14/07/2020.
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5. DADOS PESSOAIS 27
Dado pessoal, para o Direito Europeu, é qualquer informação relativa a uma pessoa física
(singular) e identiﬁcada ou identiﬁcável, 28 direta ou indiretamente, por qualquer identiﬁcador. 29
Nesse caso, o sentido do termo informação (pessoal) ultrapassa aquele tradicionalmente
encontrado no âmbito do direito da personalidade, devendo abranger tudo o que se refere à
vida privada, proﬁssional 30 e social, como encontramos em decisões do Tribunal Europeu
(TJUE 30/05/2013, proc. C-342 31, TJUE 29/06/2010 32 TJUE 20/05/2003, proc. C465/00). 33
Assim, quando os dados concernem a características individuais, protegê-los signiﬁca proteger a própria personalidade da pessoa. Isso implica reputar a utilização de todos os meios
possíveis – tanto o custo e o tempo necessários para a identiﬁcação quanto a tecnologia
disponível na data do tratamento dos dados – para tornar uma pessoa identiﬁcável. 34
De certo, são inﬁnitas as modalidades passíveis de serem concebidas sobre informação
pessoal, e o GDPR apresenta algumas delas: dados genéticos, 35 dados biométricos, 36 dados
relativos à saúde, 37 dados que revelem a origem racial ou ética, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou ﬁlosóﬁcas, a ﬁliação sindical, a vida sexual ou orientação sexual, 38 ou
dados relacionados com condenações penais e infrações, 39 não importando o formato em
que a informação foi recolhida e do suporte em que se encontra armazenada. Destacamos
que, para o GDPR ser considerado um dado pessoal, deverá ser relativo a uma pessoa física
(singular), abrangendo três situações distintas, alternativas e não cumulativas: (i) conteúdo;
(ii) ﬁnalidade; ou (iii) resultados.
O conteúdo tem como objeto a análise da própria pessoa. A ﬁnalidade tem como objeto a
interpretação e a avaliação da pessoa ou a veriﬁcação da possibilidade de inﬂuência sobre
o comportamento dela. Por ﬁm, o resultado tem como objeto a análise do efeito de algo
sobre o sujeito.

27
No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 5º Para os ﬁns desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada à pessoa
natural identiﬁcada ou identiﬁcável;

28 Disponível em: https://www.gpdp.gov.mo/uploadﬁle/others/wp136_pt.pdf Acesso em: 14/07/2020.
29

O identiﬁcador pode ser qualquer elemento, como nome, número de identiﬁcação, dado de localização por via eletrônica,
dados especíﬁcos da identidade física, ﬁsiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social.
30

Na GDPR há várias referências a dados pessoais do trabalhador. Art. 9º, 2, “h”; Art 77, 1; e, art. 88.

31 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0342&from=PT Acesso em:
14/07/2020.
32 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0028&from=PT Acesso em:
14/07/2020.
33 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0465&from=EN Acesso em:
14/07/2020.
34

Considerando 26 do GPDR.

35

Art. 4º, §13 do GPDR.

36

Art. 4º, § 14 do GPDR.

37

Art. 4º, §15 do GPDR.

38

Art. 9º do GPDR.

39

Art. 10º do GPDR.
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Não é objeto do GDPR quaisquer dados ou informações corporativas em sua essência, sigilosas ou conﬁdenciais, públicas ou privadas, e, desse modo, os dados pessoais são obtidos
de modo a impedir a identiﬁcação do seu titular (anonimização). 40 41

5.1 DADOS SENSÍVEIS 42
Apesar do GDPR não discorrer expressamente sobre dado sensível, certo é que compreende
uma categoria especial que revela origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, ﬁlosóﬁcas ou ﬁliação sindical, bem como dados genéticos e biométricos para identiﬁcar uma pessoa de forma inequívoca e, ainda, dados relativos à saúde ou à vida sexual
ou orientação sexual de uma pessoa. 43
Os dados pessoais só poderão ser tratados na ocorrência das seguintes hipóteses, determinadas pelo GPDR: 44 45
a) Se houver consentimento explícito do titular dos dados para o tratamento desses
dados pessoais para uma ou mais ﬁnalidades especíﬁcas;
b) Se estiverem em cumprimento com o exercício de direitos especíﬁcos do responsável
pelo tratamento ou do titular dos dados em matéria de legislação laboral, de segurança social e de proteção social;
c) Se estiverem em jogo os interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa
singular, no caso do titular dos dados estar física ou legalmente incapacitado de dar
o seu consentimento;

40

Os dados anonimizados são dados pessoais que transitaram por processos que devem ser irreversíveis, impedindo que
sejam reagrupados, a ﬁm de impossibilitar que se identiﬁque a pessoa a quem pertencem; assim, não são mais dados pessoais
ou sensíveis. Esses dados anônimos não se enleiam com a pseudonimização, em que é possível identiﬁcar a pessoa recorrendo-se a informações suplementares, que podem ser mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular identiﬁcada ou identiﬁcável (art.
4º, §5 do GPDR.)

41
No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 5º Para os ﬁns desta Lei, considera-se: III - dado anonimizado: dado relativo ao titular que
não possa ser identiﬁcado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os ﬁns desta Lei, salvo quando o processo de
anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços
razoáveis, puder ser revertido.
42
No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 5º Para os ﬁns desta Lei, considera-se: II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, ﬁliação a sindicato ou a organização de caráter religioso, ﬁlosóﬁco ou
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
43

Art 9º, §1 do GPDR.

44

Art 9º, §2 do GPDR.

45

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I
- mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas
públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas
as disposições do Capítulo IV desta Lei; IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível,
a anonimização dos dados pessoais; V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; VI - para o exercício regular de direitos em
processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por proﬁssionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou X - para a proteção do crédito, inclusive
quanto ao disposto na legislação pertinente.
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d) Se o tratamento de dados estiver no âmbito de atividades legítimas e ocorrer mediante garantias adequadas de uma fundação, associação ou qualquer outro organismo sem ﬁns lucrativos e que tenha ﬁns políticos, ﬁlosóﬁcos, religiosos ou sindicais; contudo, esse tratamento de dados só poderá ser concernente a membros ou
ex-membros desses organismos ou a pessoas que, com eles, tenham mantido contatos regulares relacionados com os objetivos desses organismos. Além disso, os
dados pessoais não poderão ser divulgados a terceiros sem o consentimento dos
seus titulares;
e) Se o titular manifestamente tornar públicos seus dados pessoais;
f) Se estiverem em jogo dados de declaração, exercício ou defesa de um direito em um
processo judicial ou atuação de tribunais no exercício da sua função jurisdicional;
g) Se estiver em jogo interesse público importante, desde que tudo seja feito com base
no direito da União ou de um Estado-Membro, e de forma proporcional ao objetivo
pretendido, devendo ser respeitada a essência do direito à proteção dos dados pessoais e previstas medidas adequadas e especíﬁcas que salvaguardem os direitos
fundamentais e os interesses do titular dos dados;
h) Se o procedimento se relacionar à medicina preventiva ou do trabalho para ﬁns de
avaliação da capacidade de trabalho do empregado, diagnóstico médico, prestação
de cuidados ou tratamentos de saúde ou de ação social ou gestão de sistemas e serviços de saúde ou ação social; 46
i) Se o procedimento se relacionar ao interesse público no domínio da saúde pública,
como a proteção contra ameaças transfronteiriças graves para a saúde ou a garantia
de um elevado nível de qualidade e segurança dos cuidados de saúde e dos medicamentos ou dispositivos médicos;
j) Se estiver em jogo arquivo de interesse público para ﬁns de investigação cientíﬁca
histórica ou estatística. 47
Um exemplo de acesso indevido aos dados (o dever de informação pode ser ativo ou passivo) 48 é o caso já mencionado envolvendo a Cambridge Analytica. Em tal situação, o professor americano David Carroll abriu processo para recuperar os seus dados e saber como
eles haviam sido acessados pela Cambridge Analytica. Em 2017, o professor já havia pedido
à empresa SCL Elections Ltd., detentora da Cambridge Analytica, que explicasse o acesso
indevido a dados pessoais dele. Apesar de ser americano, o professor estava processando
uma empresa britânica, motivo pelo qual pediu ao Information Commissioner's Office (ICO)
que gerenciasse o processo. O órgão inglês passou a pressionar a empresa ainda mais
quando o escândalo veio à tona, em março de 2018. 49

46

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a
bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a ﬁnalidade de realização
de estudos e pesquisas mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento especíﬁco e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem
os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. (...)

47

Em conformidade com o art. 89, § 1 do GPDR.

48

O dever de informação passivo é a obrigação imposta ao detentor.

Disponível em: https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/20/david-carroll-cambridge-analyticauk-courts-us-professor Acesso em: 01/07/2020.
49
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6. PRINCÍPIOS NO GDPR
O cidadão europeu já gozava do direito à proteção 50 de seus dados pessoais, que deveriam
ser tratados de forma justa, para ﬁns especíﬁcos, o que necessariamente deveria ocorrer
com consentimento do titular ou com base legítima estabelecida em Lei; 51 em tais circunstâncias, seria permitido acessar os dados coletados e haveria o direito de retiﬁcá-los. 52
O GPDR determina os princípios 53 54 para o tratamento de dados pessoais com o objetivo de
imputar limitação aos atos e operações humanas efetuadas sobre esses dados realizados
por meios automatizados ou não automatizados. 55
Além de atribuir limitações ao tratamento dos dados pessoais, os princípios investem de
autoridade o titular dos dados, concedendo-lhe poder para decidir acerca do seu uso. Os
princípios apresentados são os seguintes: licitude; lealdade; transparência; limitação da ﬁnalidade; minimização dos dados; exatidão; limitação da conservação; integridade e conﬁdencialidade; e responsabilidade.

50

Art. 8º, §1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000).

51

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I
- mediante fornecimento de consentimento pelo titular;
Art. 8º O consentimento (...) deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade
do titular. § 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais
cláusulas contratuais. § 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com
o disposto nesta Lei. § 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. § 4º O consentimento
deverá referir-se a ﬁnalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.
§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento
gratuito e facilitado, ratiﬁcados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação (...).

52

Art. 8º, §2 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000).

53

Art. 5º do GPDR.

54

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes
princípios: I - ﬁnalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, especíﬁcos, explícitos e informados ao titular,
sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas ﬁnalidades; II - adequação: compatibilidade do
tratamento com as ﬁnalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; III - necessidade: limitação do
tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas ﬁnalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às ﬁnalidades do tratamento de dados; IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; V qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da ﬁnalidade de seu tratamento; VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os
segredos comercial e industrial; VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para ﬁns discriminatórios ilícitos ou abusivos; X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eﬁcazes e capazes de comprovar
a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eﬁcácia dessas medidas.
55

Art. 2º, §1 do GPDR.
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6.1 LICITUDE NO GDPR
O GPDR primeiramente determina que os dados pessoais são objeto de um tratamento lícito,
leal e transparente. 56 Considerando esclarecer preliminarmente a licitude, o GPDR abre um
artigo especíﬁco para normatizar o tratamento lícito, indicando seis hipótese taxativas: 57
a) Se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus
dados pessoais para uma ou mais ﬁnalidades especíﬁcas; 58
b) Se o tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos
dados é parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados; 59
c) Se o tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que
o responsável pelo tratamento esteja sujeito;
d) Se o tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados
ou de outra pessoa singular; 60
e) Se o tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao
exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento;
f) Se o tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos
pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos
dados pessoais, em especial se o titular for uma criança.

6.2 LEALDADE NO GDPR
O GDPR determina um tratamento leal 61 62aos dados e usa a expressão “tratamento equitativo” 63 para densiﬁcar o princípio da lealdade, 64 remetendo ao senso de justiça, que estabelece aos responsáveis pelo tratamento o encargo de considerar primordialmente os interesses e as expectativas dos titulares dos dados.

56

Art. 5º, §1, “a” do GPDR.

57

Art. 6º, §1 do GPDR.

58

Considerando 40: “Para que o tratamento seja lícito, os dados pessoais deverão ser tratados com base no consentimento da
titular dos dados em causa ou noutro fundamento legítimo, previsto por lei, quer no presente regulamento quer noutro”.

59

Considerando 44: “O tratamento deverá ser considerado lícito caso seja necessário no contexto de um contrato ou da intenção de celebrar um contrato”.

60
Considerando 46:“[...] O tratamento de dados pessoais também deverá ser considerado lícito quando for necessário à proteção de um interesse essencial à vida do titular dos dados ou de qualquer outra pessoa singular.”
61

Art. 5º, §1, “a” do GPDR.

62

Alerta o professor Menezes Cordeiro que, no direito europeu, não há harmonização nas várias versões do GDPR: “Nas línguas
portuguesa, espanhola e francesa foi escolhida a expressão lealdade (lealtad e layauté); nas inglesas e italiana correção (fairness e correttézza) e na língua alemã boa-fé (Treu un Glauben)”. O autor esclarece ainda que essas diferenças terminológicas
podem impactar na interpretação e que a maioria dos doutrinadores europeus entendem que esta deve se basear no desenvolvimento do Direito Europeu e não do Direito Interno de cada estado Membro. Direito da Proteção de Dados. p. 153.
63

Art. 13, §2 e art. 40, §2 do GPDR e Considerando 39, 60 e 71.

64

Art. 5º, §1, “a” do GPDR.
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6.3 TRANSPARÊNCIA NO GDPR 65
Transparência 66 é uma novidade especiﬁcamente tratada no GDPR 67, sendo um princípio 68
para demonstrar que não existe duplo sentido, apresentando clareza e limpidez. Assim, todo
o processo de tratamento dos dados, desde o primeiro contato com os titulares, a coleta, o
tratamento e até o descarte dos dados deve expor e demonstrar que o princípio é utilizado.
Uma exigência é que as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais sejam
sucintas, claras, de fácil acesso e compreensão, numa linguagem compreensível e simples.
Os titulares dos dados devem ter acesso 69 aos seus dados, ao responsável pelo tratamento, 70 aos ﬁns a que o tratamento se destina e devem ter assegurada a salvaguarda do
direito à conﬁrmação e ao conhecimento de que os dados pessoais que lhes dizem respeito
estão sendo tratados. 71 Assim, o responsável pelo tratamento dos dados deverá se comunicar com o titular dos dados que estão sendo tratados, observando o padrão médio de compreensão e a compatibilidade da linguagem. 72 73

65
No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados,
que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em
regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso: I - ﬁnalidade especíﬁca do tratamento; II - forma e duração
do tratamento, observados os segredos comercial e industrial; III - identiﬁcação do controlador; IV - informações de contato
do controlador; V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a ﬁnalidade; VI - responsabilidades
dos agentes que realizarão o tratamento; e VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos (...)
66

Art. 5º, §1, “a” do GPDR.

67

Na Diretriz 95/46/CE, havia diversos pontos sobre lealdade.

68

Art. 12, 13, 14, 34, 37 do GPDR.

69

Via eletrônica num sítio web. Considerando 58 do GPDR.

70

Ao responsável pelo tratamento e ao encarregado da proteção, art. 13, §1 do GPDR.

71

Considerandos 39 e 60 do GPDR.

Guidelines on transparency under Regulation 2016/679. Disponível em: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51025 Acesso em: 15/07/2020.
72

73

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do
titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: I - conﬁrmação da existência de tratamento; II - acesso
aos dados; III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; V - portabilidade dos dados a outro
fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,
observados os segredos comercial e industrial; VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nas hipóteses (..) desta Lei; VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados; VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da
negativa; IX - revogação do consentimento (...)
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6.4 LIMITAÇÃO DA FINALIDADE NO GDPR 74
Os dados tratados devem ser coletados 75 para ﬁnalidades determinadas, explícitas e legítimas e não podem ser tratados posteriormente de forma incompatível com essas ﬁnalidades. 76
Primeiramente, qualquer ﬁnalidade deve ser especiﬁcada e suﬁcientemente deﬁnida para
demonstrar o compliance necessário à proteção de dados e à delimitação do escopo do processamento da operação. 77
Além disso, para serem explícitos, os objetivos devem ser suﬁcientemente inequívocos e
claramente expressos, explicados de forma inteligível no momento da coleta de dados pessoais, garantindo que os tais objetivos sejam especiﬁcados sem imprecisão ou ambiguidade
quanto ao seu signiﬁcado ou intenção.
A especiﬁcação dos objetivos deve ser expressa de maneira a serem entendidos não apenas
pelo controller (incluindo toda a equipe relevante), mas também por quaisquer processors
(subcontratantes), incluindo o data protection officer (DPO), a Autoridade de Controle e principalmente os titulares de dados em questão, independentemente de suas diferentes origens culturais e linguísticas. 78
Por último, os propósitos também devem ser legítimos, indo além do requisito de haver uma
base jurídica para o tratamento previsto no GDPR, estendendo-se a outras áreas da lei. Isso
inclui todas as formas de direito escrito, decretos municipais, precedentes judiciais,
princípios constitucionais, direitos fundamentais, outros princípios legais, bem como
jurisprudência e outros elementos, como costumes, códigos de conduta, códigos de ética,
acordos contratuais e contexto geral.

6.5 MINIMIZAÇÃO DOS DADOS NO GDPR
O princípio da minimização de dados está integrado ao princípio da limitação de ﬁnalidades;
em outras palavras, os dados pessoais devem ser adequados, pertinentes, limitados ao que
é necessário para atingir as ﬁnalidades para as quais são tratados. 79
Nesse sentido, o controller, ao planejar o que pretende, só poderá coletar o que for necessário, evitando colher dados não relevantes para o propósito almejado. Após o tratamento,
deverá assegurar que o uso será limitado ao mínimo necessário ao tratamento e ao prazo

74
No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados
pessoais para ﬁnalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: I - apoio
e promoção de atividades do controlador; e II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneﬁciem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais. (...)
75

Art. 5º, §1, “b” do GPDR.

Opinion 03/2013 on purpose limitation. p. 12 Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/ﬁles/2013/wp203_en.pdf Acesso em: 16/06/2020.
76

/77 Seção III.1.1 da Opinion 03/2013 on purpose limitation
/78 Seção III.1.2. da Opinion 03/2013 on purpose limitation.
79

Art. 5º, § 1, “c” do GPDR.
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estipulado. Também o processor deverá devolver ao titular e excluir da base os dados pessoais que estavam em seu poder, com exceção das obrigações legais a que esteja sujeito. 80
Cabe destacar que a União Europeia já demonstrou preocupação com a aplicação de princípios, com o propósito de limitar e minimizar dados em grande base de dados. 81

6.6 EXATIDÃO NO GDPR
A GDPR estabelece três dimensões sobre a exatidão dos dados pessoais: 82 i) a proibição de
recolher ou armazenar dados incorretos; ii) o dever de atualização dos dados detidos, sempre que isso se mostre necessário; e iii) o dever de apagar ou retiﬁcar os dados incorretos, à
luz das ﬁnalidades estabelecidas.
Os dados coletados não precisam necessariamente ser atualizados continuamente, exceto
se for exigido prestar informação atual e não histórico dos fatos.

6.7 IDENTIDADE DOS TITULARES E LIMITAÇÃO DA CONSERVAÇÃO NO GDPR
A GDPR determina que o limite temporal para identiﬁcação dos titulares esteja vinculado às
ﬁnalidades do tratamento, devendo tal identiﬁcação ser apagada após o uso, 83 exceto dados
para ﬁns de arquivo, de interesse público e para ﬁns de investigação cientíﬁca, histórica ou
estatística. 84

6.8 INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE NO GDPR
Os termos integridade e conﬁdencialidade não existiam na Diretriz nº 95/46/CE, sendo precisa e perfeita a inclusão na GDPR 85 da garantia da segurança e da conﬁdencialidade dos
dados, ou seja, da proteção contra perda, destruição ou dano acidental dos dados pessoais. 86
Qualquer violação aos dados pessoais abalará a reputação da entidade e o seu valor no mercado se esta não conseguir agir rapidamente. As empresas que se mostraram despreparadas para aplicar medidas técnicas para restabelecer rapidamente a segurança dos dados

80

Considerando 81 do GPDR.

81

Statement on Statement of the WP29 on the impact of the development of big data on the protection of individuals with
regard to the processing of their personal data in the EU. p. 2. Disponível em:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/ﬁles/2014/wp221_en.pdf
Acesso em: 20/07/2020.
82

Art. 5º, §1, “d” do GPDR.

83

Art. 5º, §1, “e” do GPDR.

84

Art. 89, §1 do GPDR.

85

Art. 5º, §1, “e” do GPDR.

86

Art. 4º, §12 do GPDR.
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foram abandonadas por 30% dos seus usuários depois que estes tiveram seus dados violados, conforme aponta estudo. 87
Nesse sentido, as cooperativas precisam manter as técnicas mais avançadas para garantir
os direitos e as liberdades dos usuários de seus serviços, devendo sempre buscar a pseudonimização e a cifragem dos dados pessoais. As técnicas utilizadas devem levar em conta
os custos de aplicação, a natureza, o âmbito, o contexto e as ﬁnalidades do tratamento, bem
como os riscos de probabilidade e gravidade variável a que o tratamento e os dados ﬁcarão
expostos.
Hipótese para tratamento dos Dados no GDPR 88
A GPDR é bastante abrangente na deﬁnição de tratamento de dados pessoais, o que inclui
diversas possibilidades de manuseio, independentemente do meio utilizado. 89 Observa-se
que o controller (responsável pelo tratamento) deve garantir a execução dos princípios relativos ao tratamento de dados pessoais, considerando os seguintes aspectos: i) o tratamento deve ser lícito, leal e transparente em relação ao titular; ii) os dados devem ser exatos
e atualizados; iii) os dados devem ser conservados apenas durante o período necessário; iv)
os dados devem ter segurança para que não ocorra tratamento não autorizado ou ilícito e
não haja perda, destruição ou dano acidental; v) os dados devem ser utilizados somente
para as ﬁnalidades permitidas pelo titular. 90
Acrescenta ainda a GDPR permissão para o uso com o objetivo de atender ﬁns jornalísticos,
acadêmicos, artísticos ou literários. 91

“The impact of data breaches on reputation & share value.” Disponível em: https://www.centrify.com/media/4772757/ponemon_data_breach_impact_study_uk.pdf Acesso em: 25/06/2020.
87

88

No Brasil. Lei 13.709/2018. Já citado o Art. 7º (ver nota 45)

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I - quando o titular ou seu
responsável legal consentir, de forma especíﬁca e destacada, para ﬁnalidades especíﬁcas; II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais sensíveis;
d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos
da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular
ou de terceiro; f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por proﬁssionais de saúde, serviços de saúde
ou autoridade sanitária; ou g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identiﬁcação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados (...) desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. (...)
89

Art. 4º, §2 do GPDR.

90

Art. 5º, §2 do GPDR.

91

Art. 85º, § 2 do GPDR.

114 |

ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO

7. QUEM IRÁ TRATAR OS DADOS PESSOAIS 92 –
CONTROLLER, PROCESSOR E DATA PROTECTION
OFFICER
O GPDR apresenta três sujeitos que irão atuar no tratamento de dados: i) o controller, que é
o responsável pelo tratamento de dados; ii) o processor, que é o subcontratante; 93 iii) o data
protection officer (DPO), que é encarregado da proteção de dados. 94
O controller, sendo o responsável pelo tratamento, pode ser pessoa singular (física) ou coletiva (jurídica), autoridade pública, agência ou outro organismo que, individualmente ou em
conjunto com outros, determina as ﬁnalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. 95
Como responsável pelo tratamento de dados pessoais, o controller tem como função essencial assegurar o emprego dos direitos dos titulares de proteção determinados na GPDR,
devendo cumprir as obrigações, tais como garantia de licitude, lealdade e transparência no
tratamento dos dados; 96 registro das atividades de tratamento; 97 cooperação com autoridade de controle; 98 garantia da segurança da informação. 99 Em caso de violação de dados
pessoais, o controller deve notiﬁcar à autoridade competente 100 e comunicar o fato ao titular
de dados; 101 proceder à avaliação de impacto sobre a proteção de dados; 102 designar um data
protection officer (DPO) quando requisitado; 103 cumprir os normativos para transferências
de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais. 104
Os indícios que apontam para o controller como responsável pelo tratamento são estes: i)
utilização livre dos dados pessoais; ii) combinação dos dados próprios com os dados que lhe

92

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 37 a art. 44. Controller é controlador; e, processor é o operador.

93

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que veriﬁcará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.
94

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. § 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. § 2º As atividades do encarregado consistem em: I - aceitar reclamações e
comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; II - receber comunicações da autoridade nacional
e adotar providências; III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em
relação à proteção de dados pessoais; e, IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas
em normas complementares. (...).

95

Art. 4º, §7 do GPDR.

96

Art. 5º, §1 do GPDR.

97

Art. 30, §1 do GPDR.

98

Art. 31 do GPDR.

99

Art. 32 do GPDR.

100

Art. 33 do GPDR.

101

Art. 34 do GPDR.

102

Art. 35 do GPDR.

103

Art. 37 do GPDR.

104

Art. 44 a 50 do GPDR.
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foram enviados; iii) uso dos dados recebidos para propósitos ou destinos originais; iv) levantamento dos dados diretamente com os titulares; e, v) aprovação de responsabilidades
autônomas no tratamento dos dados.
Assim, os deveres do controller estão assentados em dois conceitos basilares: I) o risk based
approach; ii) a implementação de medidas técnicas e organizativas adequadas. O primeiro
concerne às decisões sobre os dados pessoais e aos riscos aos titulares, sendo estes a violação ou quaisquer consequências resultantes do tratamento de dados pessoais. 105
O segundo conceito, apesar de ser empregado 106 na GDPR, 107 não possui deﬁnição normativa,
podendo ser considerado como atribuição e conduta semelhante a “diligência de um gestor
criterioso e ordenado” 108 ou a alto grau de diligência. 109 Nesse sentido, o controller deverá
implementar as técnicas mais avançadas disponíveis e adequadas a cada situação concreta,
relativizando os custos em relação ao princípio da proporcionalidade.
O processor ou subcontratante é “uma pessoa singular (física) ou coletiva (jurídica), autoridade pública, agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento”. A ﬁgura do processor não se confunde com a do controller, sendo
pessoas distintas, pois o primeiro é um mero mandatário, atuando sempre no melhor interesse do contratante. A atividade do processor (subcontrante) é a transferência de parte da
responsabilidade do controller, devendo agir de forma limitada ao que lhe foi delegado, seguindo a autorização tácita ou expressa do controller, podendo deﬁnir os meios de tratamento de dados pessoais, mas não as ﬁnalidades.
Pela GPDR o processor (subcontratante) deverá contemplar diversas obrigações contratuais: a) Conceder garantias suﬁcientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaça os requisitos do GDPR e assegure a defesa dos
direitos do titular dos dados; 110 b) Subcontratar somente com autorização escrita do controller e comunicar se houver quaisquer alterações do processor, dando ao controller a
oportunidade de se opor a tais alterações; 111 c) Manter contrato por escrito 112, vinculando o
processor ao controller e estabelecendo o objeto e a duração do tratamento, bem como a
natureza e a ﬁnalidade deste, o tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigações e os direitos do responsável pelo tratamento; 113 d) Conservar registro
de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome de um controller; 114
e) Contribuir com autoridade de controle; 115 f) Aplicar medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar nível de segurança adequado ao risco, a ﬁm de proteger os direitos

105

Art. 24, §1; art. 25, §1; art. 32, §1; art. 35 e 36 do GPDR. Considerandos 75 e 76.

106

Art. 5º, §1; art. 24, §1; art. 25, §1; art. 28, §1; art. 32, §1; art. 89, §1 do GPDR utilizam a expressão.

107

O Considerando 66 comenta apenas a expressão “medidas técnicas”.

108

Art. 64, §1, “a” do Código das Sociedades Comerciais Portuguesas.

109

CORDEIRO, A. Barreto Menezes (2020, p. 320).

110

Art. 28, §1 do GPDR.

111

Art. 28, §2 do GPDR.

112

Art. 28, §9 do GPDR.

113

Art. 28, §3 do GPDR.

114

Art. 30, §2 do GPDR.

115

Art. 31 do GPDR.

116 |

ASPECTOS LEGAIS DO COOPERATIVISMO – REFLEXÕES CAMERINO

e as liberdades das pessoas físicas cujos dados são tratados; 116 g) Notiﬁcar o controller após
ter conhecimento de uma violação de dados pessoais; 117 h) Cumprir os normativos para
transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais. 118
O GDPR alargou o elenco das incumbências do processor em relação à norma anterior, neóﬁta quando comparada às atuais, em que há mais exigências. 119 A norma procurou uniformizar o conteúdo mínimo dos contratos, padronizando a conduta do mercado atual no que
concerne à relação entre o processor (representado pelas grandes empresas que atuam
como provedoras de infraestrutura e armazenamento de dados em cloud) e o controller (representado, muitas vezes, por empresas de tecnologia jovens e frágeis, que aderem aos
contratos sem força para negociar as cláusulas que são impostas).
O Data Protection Officer (DPO) é encarregado da proteção de dados e regulado pelo GPDR, 120
necessário em determinados tratamentos, sendo sugerido no tratamento de dados nas demais situações para dar maior governança e compliance, 121 seguindo as boas práticas do
mercado. 122 123 Não é uma ﬁgura nova, embora, na Norma anterior, tivesse uma visibilidade
reduzida. Cabe mencionar também que, na Norma precedente, não havia uma natureza imperativa, permitindo aos Estados-Membros o direito de sancionar internamente essa função.
A primeira situação de obrigatoriedade para a nomeação do Data Protection Officer (DPO)
ocorre quando o tratamento de dados é feito por uma autoridade ou um organismo público, excetuando-se os tribunais no exercício da sua função jurisdicional. Não encontramos
116

Art. 32 do GPDR.

117

Art. 33, §2 do GPDR.

118

Art. 44 a 50 do GPDR.

119

A Directiva 95/46/CE não impunha a nomeação, ﬁcando esta a critério de cada organização (Art. 18, §2; art. 20, §2; e Considerando 54). Também encontramos somente dois artigos que tratam da Conﬁdencialidade do tratamento (Artigo 16º) e da
Segurança
do
tratamento
(Artigo
17º).
Disponível
em:
https://eur-/lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=PT Acesso em: 15/07/2020.
120

Considerando nº 97 e art. 37 a 39 do GPDR.

121

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de
dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança
que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações especíﬁcas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados
ao tratamento de dados pessoais.
§ 2º (...) o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados
tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá: I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo: a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas
internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais; b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como
se realizou sua coleta; c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos
dados tratados; d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos
e riscos à privacidade; e) tenha o objetivo de estabelecer relação de conﬁança com o titular, por meio de atuação transparente
e que assegure mecanismos de participação do titular; f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e
aplique mecanismos de supervisão internos e externos; g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e h) seja
atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas; (..)

122

Art. 37, §1 do GPDR.

123

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. (...) § 2º As medidas (...)deverão ser observadas
desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução.
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no GDPR o conceito de “autoridade ou organismo público”, devendo cada Estado-Membro
normatizar sobre isso.
A obrigatoriedade de nomear 124 um Data Protection Officer (DPO) também ocorre quando as
“atividades principais” do controller (responsável pelo tratamento) ou do processor (subcontratante) consistam em operações de tratamento que, devido à sua natureza, âmbito
e/ou ﬁnalidade, exijam um controle regular e sistemático 125 dos titulares dos dados em
grande escala.
Outra situação que obriga a realizar a nomeação ocorre em entidades ou organizações onde
o controller ou o processor tenham como atividades principais realizar operações de tratamento em grande escala de categorias especiais 126 de dados pessoais – que revelem origem racial ou étnica, opiniões políticas, ﬁliação sindical ou convicções religiosas e ﬁlosóﬁcas – bem como de tratamento de dados genéticos e biométricos para identiﬁcar
uma pessoa de forma inequívoca, de dados relativos à saúde, vida sexual ou orientação
sexual.
Também existe essa obrigatoriedade quando as atividades principais do controller ou do
processor consistam em operações de tratamento em grande escala de dados pessoais
relacionados a condenações penais e infrações ou a medidas de segurança conexas.
Nesse caso, o tratamento de dados só pode ser efetuado sob o controle de uma autoridade
pública ou mediante autorização, por meio de disposições do direito da União ou de um Estado-Membro que prevejam garantias adequadas para os direitos e liberdades dos titulares
dos dados, sendo estes conservados sob o controle das autoridades públicas. 127
O GDPR conceitua atividades principais como “as atividades primárias e não relacionadas
com o tratamento de dados pessoais como atividade auxiliar” da entidade, o que inclui aquelas que são parte indissociável das atribuições do controller e do processor.
Acrescentem-se a isso as operações essenciais para alcançar os objetivos do controller
ou do processor, às quais incluem também todas as atividades em que o tratamento de dados constitui parte indissociável das atividades desses proﬁssionais. Um exemplo disso é o
tratamento de dados relativos à saúde, mais especiﬁcamente o registro de pacientes, que
deve ser considerado uma das atividades principais de qualquer hospital. Nesse caso, são
constantemente tratados diversos dados pessoais, sobretudo aqueles da categoria especial, fato que torna indiscutível a necessidade da contratação do Data Protection Officer
(DPO) como encarregado da proteção de dados.

124

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 46. (...) § 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para
tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características especíﬁcas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei. (...)

Art. 41. (...)§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a deﬁnição e as atribuições do
encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade
ou o volume de operações de tratamento de dados.
125

Considerando 24. O controle regular e sistemático dos titulares dos dados está relacionado com o controle do comportamento.

126

Art. 9 do GPDR.

127

Art. 10 do GPDR.
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Do mesmo modo, as entidades que tenham funções de apoio necessárias para a atividade
principal ou a área de negócio central da organização, ou seja, que não tenham como atividade principal o controle regular e sistemático em grande escala, devem contratar o Data
Protection Officer (DPO), porque este é essencial nesse contexto. Cabe mencionar que, embora nessas entidades seja fundamental a execução das atividades do DPO, por norma estas
são consideradas funções acessórias e não a atividade principal. 128
O conceito de grande escala diz respeito ao aspecto tecnológico, englobando o número de
titulares (em relação a uma população de dados tratados); o volume de dados e/ou o alcance dos diferentes elementos de dados objeto de tratamento; a duração ou permanência
da atividade de tratamento de dados; e o âmbito geográﬁco da atividade de tratamento, que
atinge nível regional ou supranacional. 129
Quanto à Autoridade de Controle, nas entidades e organizações em que atuar, convém esclarecer que o GDPR não determina como responsabilidade do Data Protection Officer (DPO)
garantir o cumprimento das normas de proteção de dados, porque essa é uma obrigação do
processor e do controller, que exercem uma função com autonomia técnica. 130 Além disso,
cabe ao controller (responsável pelo tratamento) e ao processor instruir o Data Protection
Officer (DPO), sendo proibido destituir e penalizar este proﬁssional em razão do exercício
das funções legais que desempenha. 131
Para exercer a função de DPO, deve-se ter conhecimento híbrido, ou seja, das normas jurídicas sobre o tema e daquelas a respeito de segurança de informação e tecnologia (ciber
segurança). No desempenho dessa atividade, há destaque para advogados especializados
em privacidade e proteção de dados, também compliance, proﬁssional da área de riscos,
auditor e outros.

8. AUTORIDADE DE CONTROLE 132
O GDPR não propôs a centralização de todas as competências de supervisão em uma autoridade europeia. Estabelecer uma ou mais autoridades públicas independentes, com a função primordial de controlar e executar a aplicação do GDPR, cabe a cada Estado-Membro. 133
A independência já estava prevista no Normativo anterior, e os Estados-Membros devem
garantir entre diversos recursos necessários para operação aqueles destacadamente destinados aos setores ﬁnanceiro, técnico, físico e humano. A nomeação deve ser transparente

128

Grupo do Art. 29. Para a Proteção de Dados. WP 243 rev.01. p. 23. Disponível em:

https://www.cnpd.pt/home/rgpd/docs/wp243rev01_pt.pdf Acesso em: 10/07/2020
129

Idem. p. 24. Disponível em: 10/07/2020

https://www.cnpd.pt/home/rgpd/docs/wp243rev01_pt.pdf Acesso em: 10/07/2020
130

Art. 9, §2 do GPDR.

131

Art. 38, §3 do GPDR.

132

No Brasil. Lei 13.709/2018. Art. 55-A ao art. 55-L. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi constituída somente em 2019 pela Lei. 13.853.
133

Considerandos 117 e 119.
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e não pode ser política, devendo cada membro ter as habilitações, a experiência e os conhecimentos técnicos necessários para o desempenho da função 134, podendo a eleição ocorrer
pelo Parlamento, pelo Governo, pelo Chefe de Estado, ou por um organismo independente,
incumbido da nomeação, nos termos do direito do Estado-Membro. Na Itália, a Autoridade
de Controle é a Garante per la protezione dei dati personali, criada 1996.
Convém mencionar que a Norma Brasileira que dispõe sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade
(ANPD) foi inicialmente vedada, mas posteriormente foi criada por iniciativa do presidente 135. Ao contrário da legislação de dados europeia, a brasileira dispôs expressamente
sobre a criação e a estrutura, 136 sendo um órgão com autonomia técnica e decisória, integrante da Presidência da República, podendo em até dois anos ser transformado em entidade autárquica.
A Norma Brasileira estabelece que a Autoridade Nacional (ANPD) é o órgão incumbido da
ﬁscalização e da aplicação da Lei, analisando a forma como o controller e o processor realizam o tratamento de dados pessoais, podendo receber reclamações, a ﬁm de auxiliar os
titulares dos dados na obtenção de informações relativas aos seus dados e, ainda, efetuar
punição, quando isso se ﬁzer necessário.
Criou-se pela Norma brasileira um novo grupo dentro da ANPD, dando origem ao Conselho
Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, 137 dotado de diversas competências,
sendo as mais importantes: propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.
Além disso, cabe ao Conselho elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações
da Política Nacional, realizar estudos e promover debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e, ainda, disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população em geral.
No Brasil, ANPD teve como prerrogativas regulamentar diversos pontos da LGPD, sendo divido em três fases. 138 Na primeira fase foi com maior volume de trabalho para entidade,
sendo a publicação do Regimento Interno da ANPD 139 e do Planejamento Estratégico de
2021-2023, 140 contendo os objetivos a serem alcançados pela ANPD, seus respectivos prazos e as ações estratégicas vinculadas.

134

Art. 53 do GPDR.

135

A MP 869, de dezembro de 2018, convertida na Lei 13.853/19, alterou a LGPD.

136

O conselho diretor será escolhido pelo Presidente da República e composto por cinco diretores, com mandato de quatro
anos.

137

art. 58-A e art. 58-B da Lei 13.709/2018

138

No Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou a agenda regulatória para o biênio 2021-2022 pela
PORTARIA Nº 11/21 sendo dividida em três Fases. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11de-27-de-janeiro-de-2021-301143313. Acessado em 28/01/2021.
PORTARIA Nº 1 em 08/03/2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-8-de-marco-de2021-307463618. Acessado em 05/03/2022.
139

Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/planejamento-estrategico/planejamentoestrategico-2021-2023.pdf. Acessado em 05/03/2022.
140
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Ainda nessa primeira fase foram aprovados alguns pontos importantes, destacando:
a) o Regulamento Do Processo De Fiscalização e Do Processo Administrativo
Sancionador No Âmbito Da Autoridade Nacional De Proteção De Dado; 141 142 143
b) o Regulamento De Aplicação Da Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais (LGPD)
Para Agentes De Tratamento De Pequeno Porte; 144 145
c) o Procedimentos de Incidentes de Segurança Com Dados Pessoais e Sua Avaliação
Para Fins De Comunicação à ANPD. 146 147
Até a elaboração desse artigo não foram emitidas as resoluções que estavam previstas para
primeira fase, sendo: i) Resolução regulamentando e deﬁnindo os procedimentos sobre
proteção de dados pessoais e privacidade e também sobre o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) 148 para os casos em que o tratamento representar alto
risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais; 149 ii) Resolução com
normas complementares sobre a deﬁnição e as atribuições do Encarregado de proteção
de dados pessoais (DPO), inclusive prevendo hipóteses de dispensa da necessidade de sua
indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. 150
Na segunda fase, prevista para o 1º Semestre 2022, ANPD irá regulamentar sobre Transferência Internacional de Dados Pessoais para países ou organismos internacionais que
proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na referida lei, 151

141
art. 52 e seguintes da Lei 13.709/2018 determina que deve ser aprovado a Resolução estabelecendo normativos sobre sanções administrativas a infrações da referida lei, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa.
E também estabelecendo as circunstâncias e as condições para a adoção de multa.

RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 1 DE 28 /10/2021 é o Regulamento do Processo de Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dado. Disponível em:

142

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513.

Aces-

sado em 05/03/2022.

No site da ANPD comenta ainda submeterá à consulta pública norma especíﬁca para tratar das sanções e dosimetria. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sancoes-administrativas-o-que-muda-apos1o-de-agosto-de-2021. Acessado em 05/03/2022.
143

144
art. 55-J da Lei 13.709/2018 determina elaboração de Resolução de Proteção de dados e da privacidade para pequenas e
médias empresas, start-ups e pessoas físicas que tratam dados pessoais com ﬁns econômicos.

RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 2, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. Regulamento de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para AGENTES DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE. Disponível em:

145

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019. Acessado em
05/03/2022.
146

art. 48 da Lei 13.709/2018 determina elaboração de Resolução Regulamentando prazo, deﬁnindo o formulário e a melhor
forma de encaminhamento das informações e comunicando à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

147

Já esta disponível no site ANPD “Comunicação de incidentes de segurança” que esta Disponível em:

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca.
e
o
formulario
Disponível
em:
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/atual-formulario-de-comunicacao-de-incidentes-de-segurancacom-dados-pessoais_01-03-2021-4.docx Acessado em 05/03/2022.
Veja o modelo do BACEN Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/lgpd_docs/relatorio_de_impacto_a_protecao_de_dados_pessoais.pdf Acessado em 05/03/2022.
148

149

art. 55-J, inciso XIII da Lei 13.709/2018

150

art. 41, § 3º da Lei 13.709/2018

151

art. 33, inciso I da Lei 13.709/2018
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sendo que o nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional
poderá ser avaliado pela ANPD. 152 Após regulamentações citadas, será necessário a ANPD
regulamentar sobre deﬁnição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais e cláusulas
contratuais especíﬁcas para uma determinada transferência, normas corporativas globais
ou selos, certiﬁcados e códigos de conduta. 153
Na terceira e última fase, que também prevista para o 1º Semestre 2022, ANPD irá emitir a
Resolução regulamentando diversos pontos sobre Direitos dos titulares de dados pessoais, tais como: i) direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus
dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de,
entre outras características para o atendimento do princípio do livre acesso; 154 ii) O direito a
obter do controlador, em relação aos seus dados tratados, a qualquer momento e mediante
requisição: a) conﬁrmação da existência de tratamento, b) acesso aos dados, c) correção de
dados incompletos, inexatos ou desatualizados, d) anonimização, bloqueio ou eliminação de
dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei,
e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, observados os segredos comercial e industrial, f) eliminação dos dados pessoais
tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei, g) informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados, h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre
as consequências da negativa, i) revogação do consentimento; 155 iii) O direito a solicitar a
revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados
pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a deﬁnir o seu perﬁl
pessoal, proﬁssional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade; 156 iv) O
direito em ser informado das hipóteses em que, no exercício das competências pessoas
jurídicas de direito público, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a ﬁnalidade, os procedimentos e as práticas
utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; 157
Por ﬁm, nessa terceira e última fase a ANPD deverá emitir um guia de boas práticas, orientando o público sobre hipóteses legais de tratamento de dados pessoais. 158

152

art. 34 da Lei 13.709/2018

153

art. 35 da Lei 13.709/2018

154

art. 9º da Lei 13.709/2018

155

art. 18 da Lei 13.709/2018

156

art. 20 da Lei 13.709/2018

157

art. 23 da Lei 13.709/2018

158

art. 7º da Lei 13.709/2018
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9. COMPLIANCE E A PROTEÇÃO DE DADOS
As Normas de Proteção de Dados estabelecem uma série de obrigações a serem observadas
pelas entidades no tratamento de dados pessoais, impactando e exigindo adequação dos
processos de governança e padrões de boas práticas. 159
Em relação aos padrões de boas práticas, uma excelente ferramenta para direcionar são as
diretrizes de boas práticas para Gestão de Sistema de Segurança da Informação da ABNT
NBR. 160
Para implementar um programa e adequar as novas exigências, será necessário investimentos, atualização de ferramentas de segurança de dados, revisão documental, melhoria de
procedimentos e ﬂuxos internos e externos de dados pessoais, com aplicação de mecanismos de controle e trilhas de auditoria e, acima de tudo, mudança de cultura.
O primeiro passo é fazer o mapeamento de dados (data mapping ou data ﬂow), reﬂetindo o
método e processo pelo qual transita os dados pessoais dentro da empresa, esclarecendo
quais são os dados que devem ser protegidos, qual a origem deles, onde eles são armazenados, quais os tratamentos que eles recebem, para qual ﬁnalidade são tratados, com quem
são compartilhados, etc. Com base nesse mapeamento, são analisadas as vulnerabilidades
técnicas e jurídicas.
Com base na análise, é possível identiﬁcar a possibilidade de ocorrências de impactos negativos em relação à proteção de dados e à probabilidade de efetivar esse fato, obviamente,
não é possível conhecer todos os riscos, por isso, deve-se gerenciá-los.
Esse gerenciamento é a busca contínua da sua existência, aprender a lidar com eles, persistir por todos os meios em eliminá-los ou reduzir a possibilidade de ocorrência, manter plano
de ação para, em caso de ocorrência, que os prejuízos sejam mínimos.
Essa atividade irá deﬁnir quais ações são necessárias para manter a conformidade nos níveis técnicos, documental, procedimental e conscientização de todos os envolvidos.

10. CONCLUSÃO
Observa-se, após essa análise, que o GDPR é um regulamento robusto sobre proteção de
dados, com preâmbulo de 173 Considerações, que apresentam aspectos importantes para
que seja feita a melhor interpretação dos 99 artigos, complexos e extensos. Pode-se aﬁrmar
que o GDPR é quase autossuﬁciente, servindo como inspiração para a norma brasileira, denominada LGPD, que é enxuta. 161
É importante destacar que, para a compreensão da Norma que trata da proteção de dados,
o intérprete não pode procurar entender somente o texto em seu aspecto jurídico. É neces-

159

art.49 da Lei 13.709/2018

160

ABNT NBR ISSO/IEC 27001:2013, 27002:2013 E 27701:2019

161

No Brasil, a Lei Nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, está divida em dez capítulos, sendo composta por somente
65 artigos e é mais simpliﬁcada que a GDPR, permitindo espaço para subjetividade.
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sário entender também o ﬂuxo de dados na economia digital, ou seja, o conjunto das diversas operações de processamento que a cooperativa pratica, o que envolve a recolha, a conservação, o tratamento de dados pessoais em determinado contexto e a posterior destruição desses dados.
Veriﬁca-se que o GDPR não é uma norma detalhista em processo, em ferramentas, e não
determina pormenores, como o modo segundo o qual deve ocorrer a obrigação para proteger os dados. Por exemplo, inexiste na norma orientação explícita sobre a obrigatoriedade
da contratação de ferramentas que mantenham monitoramento de situações que podem
ocasionar o vazamento de informações, os denominados Data Loss Prevention (DLP). 162
Contudo, a leitura da norma e o entendimento do ﬂuxo de dados indicam que a melhor interpretação da norma, considerando-se a dinâmica dos negócios digitais, é que há necessidade da utilização dessas ferramentas.
Cabe enfatizar que a GDPR busca alcançar três importantes objetivos: i) Uniﬁcar as regulamentações europeias sobre a proteção de dados; ii) Conceder ao cidadão o controle sobre
o uso de seus dados; e iii) Desenvolver uma cultura de proteção de dados, incentivando as
empresas a segui-la.
A norma de proteção de dados europeia, do mesmo modo que a norma brasileira, tem como
pilar o indivíduo que, como proprietário dos dados, tem o arbítrio para decidir sobre qual
tratamento será permitido a estes.
No início deste artigo, foi destacado que o mundo corporativo, incluindo as cooperativas,
estabeleceu uma cultura que tem como objetivo absorver o máximo de dados pessoais e
usá-los como fonte inesgotável de recursos, por meio das técnicas desenvolvidas pelos departamentos de análise, predictive analytics, a ﬁm de delinear as estratégias de negócios
dessas empresas.
Essa cultura não terá mais futuro de acordo com o novo padrão imposto ao mundo, que
surge com a elaboração da norma de proteção de dados. Isso porque agora será necessário

162
Existem diferentes tipos de soluções DLP utilizadas no processo de monitoramento de ocorrências que podem ocasionar o
vazamento de informações, cada qual com um propósito especíﬁco, mas com o mesmo objetivo: prevenir a perda de dados.
De forma geral, são produtos focados na prevenção e correção de vulnerabilidades, quando estas são diagnosticadas (Network
DLP, Storage DLP, Endpoint DLP).

Network DLP: trata-se de solução disponibilizada nas plataformas de software ou hardware, integrada aos pontos de saída
de dados da rede corporativa. Depois de instalada, a solução monitora, rastreia e gera relatórios de todos os dados em trânsito
na rede.
Este é o tipo de DLP ideal para fazer varredura de todo conteúdo que passa pelas portas e protocolos da empresa. Ela fornece
relatórios importantes, que ajudam a garantir a segurança da informação na organização, tais como quais os dados que estão
sendo utilizados, quem os acessa e para onde estão indo. As informações coletadas pelo Network DLP são armazenadas em
um banco, que pode ser facilmente administrado pelo usuário.
Storage DLP: Esta solução pode ajudar a responder perguntas como “Quais são os dados que meus colaboradores armazenam
e compartilham?”, “Quantas destas informações são consideradas sigilosas e podem estar correndo risco de vazamento?” O
Storage DLP é um sistema que permite visualizar arquivos conﬁdenciais armazenados e compartilhados por quem tem acesso
à rede corporativa. Assim, é possível identiﬁcar pontos sensíveis e prevenir o vazamento de informações. É uma boa solução
para controlar dados armazenados em nuvem, por exemplo.
Endpoint DLP: Trata-se de solução que ajuda a prevenir a perda de dados que poderia ocorrer com o uso de dispositivos removíveis, como os pendrives (Ferramentas externas que ajudam a transportar arquivos de maneira prática e rápida.). Isso
porque tais dispositivos podem colocar em risco a segurança da empresa e facilitar o vazamento de dados de forma acidental
ou intencional. Para evitar isso, a melhor solução é a Endpoint DLP. Esta pode ser instalada em todas as estações de trabalho
e dispositivos utilizados por colaboradores da empresa, para monitorar e impedir a saída de dados sensíveis por dispositivos
removíveis, aplicativos de compartilhamento, ou áreas de transferência.
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que todas as entidades aprendam esse novo modo de utilizar os dados. Aliás, cabe sugerir
que as auditorias e os programas de compliance integrem em seus escopos de trabalho demonstrações de que medidas estão sendo tomadas para a proteção de dados e apresentem
em seus pareceres e relatórios divulgáveis algumas dessas ações que estão sendo adotadas
para garantir segurança, no que concerne à integridade e à conﬁdencialidade dos dados
pessoais dos seus cooperados e usuários.
No que diz respeito às cooperativas, estas devem criar, manter e atualizar continuamente
estrutura e mecanismo de proteção dos dados pessoais sob sua custódia, a ﬁm de evitar ou
reduzir a violação de dados. Devem, do mesmo modo, manter e atualizar o chamado Plano
de Ação, para o caso de ocorrer tal situação. A velocidade no agir em caso de vazamento de
dados terá impacto na reputação e no valor de mercado da empresa diante dos fornecedores, clientes e, no caso das cooperativas, diante dos próprios cooperados.
No Brasil, os grandes sistemas cooperativistas, como os do ramo Saúde e Crédito que, por
meio de sistema operacional integrado, compartilham elevado volume de dados em relação
aos cooperados das singulares, devem utilizar maciçamente os princípios de transparência
e descortinar para a sociedade quais são os dados pessoais tratados em suas operações.
Também devem esclarecer sobre a aplicação dos princípios instituídos pelas Normas de
Proteção de Dados, nomeadamente quanto à licitude do tratamento desses dados, à minimização do uso destes e à limitação da sua conservação.
Por ﬁm, cabe observar que, para um bom mapeamento do ﬂuxo de dados pessoais e maior
segurança da cooperativa, as operações de tratamento de dados deverão ser examinadas e
registradas em relatórios. Nesses registros deverão constar quais os dados pessoais que
são ou poderão ser tratados, distinguindo os efetivamente necessários dos dispensáveis,
com as devidas justiﬁcativas dessa categorização, bem como os riscos de vazamento e
ações para proteger esses dados.
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