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RESUMO 

 

 

Neste trabalho discute-se a abrangência do Direito sobre o tema de Economia Solidária, 

analisando-se a efetividade das leis aplicáveis ao tema, bem como meios jurídicos de 

proteção. A Economia Solidária, enquanto sistema político, econômico e ideológico tem 

como objetivo contrapor-se a exploração gerada nas relações de trabalho pelo modelo 

capitalista de produção e consumo. É regida por princípios próprios como a autogestão, 

cooperação, consumo solidário, democracia e sustentabilidade. Ao considerar a história e 

evolução do modelo solidário no Brasil, a Economia Solidária têm se enfraquecido enquanto 

movimento, muito em devido à tendência crescente de desregulação das relações trabalhistas. 

Pretende-se então, a análise das diferenciações que limitam conceitualmente os 

empreendimentos solidários, bem como das propostas legislativas e regulamentações 

aplicáveis aos trabalhadores e sua eficácia. 

Palavras-chave: economia solidária; precarização; relações de trabalho; direito do trabalho; 

legislação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the scope of Law on the theme of Solidary Economy, analyzing the 

effectiveness of the laws applicable to the subject, as well as legal means of protection. 

Solidary Economy, as a political, economic and ideological system, aims to counteract the 

exploitation generated in labor relations by the capitalist model of production and 

consumption. It is governed by its own principles such as self-management, cooperation, 

solidarity consumption, democracy and sustainability. In considering the history and 

evolution of the solidarity model in Brazil, the Solidarity Economy has been weakened as a 

movement, largely due to the increasing trend of deregulation of labor relations. It is intended, 

then, the analysis of the differentiations that limit conceptually the joint ventures, as well as 

legislative proposals and regulations applicable to workers and their effectiveness. 

Keywords: solidarity economy; precariousness; work relationships; labor law; legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Economia Solidária (Ecosol) é um modelo econômico e político-filosófico de 

produção, distribuição, consumo e organização que surgiu e se aperfeiçoou já nos primórdios 

do sistema capitalista e se propõe como alternativa a este. A proposta principal deste modelo é 

permitir que as relações dos indivíduos nela envolvidos sejam equânimes, baseando-se no 

cooperativismo. O seu objetivo é contrapor as relações econômicas e de trabalho pautadas no 

capitalismo, tendo em vista que são baseadas na exploração de um grupo sobre o outro, 

gerando desigualdade.  

   O objetivo da economia solidária, além da geração de renda, é eliminar ou reduzir 

ao máximo as lógicas de competitividade e o acúmulo de capital nas relações econômicas. 

Para além do âmbito econômico-financeiro, o projeto também se funda sob um viés político-

filosófico, pautado na transformação do comportamento individual e coletivo baseado na 

sustentabilidade, autogestão, cooperação, consumo solidário e democracia. 

Os trabalhadores da Economia Solidária, não obstante a importância social do 

trabalho que desempenham, merecem serem inseridos dentro dos direitos e garantias 

trabalhistas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.  

O capitalismo como sistema econômico hegemônico contemporâneo é causa 

principal das desigualdades sociais no mundo, bem como se baseia em ideias que são 

prejudiciais ao bem-estar psicológico coletivo e individual, como noções de competitividade, 

exploração do mais “forte” sobre o mais “fraco”, consumo constante e supérfluo.  

Ainda, representa danos conhecidos ao meio ambiente, visto que em anos desde o 

seu surgimento houve pouca ou nenhuma preocupação na reposição de recursos naturais 

utilizados para produção de bens de consumo, o que ameaça a sobrevivência tanto humana 

quanto do planeta.  

Diante de seus malefícios, a Economia Solidaria pretende voltar-se contra os 

basilares do capitalismo mas, diferentemente de tentativas anteriores, como o socialismo, há a 

desconcentração do poder estatal para o controle e implementação desta alternativa. A 

iniciativa seria social apenas, partindo dos próprios membros nela inseridos, a depender do 

poder público apenas para proteção legal e investimento de recursos financeiros. 

 No Brasil, os trabalhadores que pretendam estar abarcados pela proteção trabalhista 

possuem as alternativas de adentrar o mercado privado através do emprego formal ou 
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iniciarem carreira no funcionalismo público. Marginalizados à estas garantias, encontram-se 

os trabalhadores informais e equiparados a estes, os da Economia Solidária.  

A inexistência de uma legislação específica para as relações de trabalho que 

envolvem a Economia Solidária leva à desorganização dos empreendimentos nela inseridos, 

bem como à desvirtualização de seus princípios e ao enfraquecimento do movimento.   

Assim, cabe ao Estado brasileiro o dever de retribuir as contribuições da Economia 

Solidária não apenas legislando sobre sua organização e funcionamento, mas também sobre os 

indivíduos envolvidos nas relações de trabalho nela inseridas, uma vez que são relações 

diferenciadas em sua natureza daquelas já regulamentas, como a celetista e a estatutária. 

O estudo tem como objetivo geral analisar o acesso dos trabalhadores inseridos na 

Economia Solidária aos direitos e garantias trabalhistas no Brasil atualmente. 

O presente trabalho tem como objetivos específicos: revisar as diferentes 

perspectivas teóricas sobre o tema da economia solidária, analisar os direitos e garantias aos 

trabalhadores inseridos na economia solidária, bem como discutir o acesso aos direitos e 

garantias dos referidos trabalhadores. 

A análise tem como perguntas-problema as seguintes questões: qual papel do Direito 

no que tange à Economia Solidária? A realidade econômico-solidária está comtemplada na 

legislação brasileira?  

A pesquisa será bibliográfica pautada tanto nos artigos, teses e livros sobre o tema 

quanto na análise e levantamento de normas brasileiras que se relacionam à Economia 

Solidária ou abrangem as garantias trabalhistas como a Consolidação das Leis do Trabalho; a 

Constituição Federal de 1988; a Lei 12.690/12, além de projetos de leis como o PL 4.685/12, 

que institui a política nacional de economia solidária. A natureza da pesquisa será descritiva, 

enquanto a abordagem, qualitativa, a fim de que assim possa-se concluir com mais precisão os 

parâmetros do modelo econômico proposto pelas bases teóricas da economia solidária e 

utilizar-se destes referenciais para levantar questões sobre como a legislação brasileira trata 

do assunto para verificar se garante de forma efetiva o acesso aos direitos fundamentais do 

trabalho pelos membros da economia solidária.  

Baseando-se na análise documental e revisão bibliográfica, a pesquisa se propõe a 

evidenciar a importância do tema socialmente, uma vez que escassamente explorado, bem 
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como integrar os pilares teóricos para que medidas jurídicas sejam implementadas na prática, 

para a melhoria do alcance aos direitos trabalhistas no que se refere a economia solidária. 

 

2. HISTÓRICO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA  

 

2.1. História da Economia Solidária 

 

A origem da Economia Solidária deu-se através de um processo gradual de 

aperfeiçoamento das relações de trabalho existentes até então no sistema capitalista. A 

Revolução Industrial iniciada na Grã-Bretanha, um dos principais marcos do capitalismo, 

perdurou-se entre o final do século XVIII e começo do século XIX. Os efeitos da ausência de 

limites legais para o exercício das atividades laborais neste período foi um dos precedentes 

para o surgimento da economia solidária, uma vez que a exploração indiscriminada da mão-

de-obra começava a gerar prejuízos para o sistema econômico vigente. Teóricos pós-

revolução industrial como Robert Owen, Fourier e Saint-Simon foram as principais 

inspirações para o cooperativismo surgido a partir deste impasse e, posteriormente, para as 

novas perspectivas do que se entende atualmente como economia solidária.1  

No início do século XIX, o industrial britânico Robert Owen passou a estabelecer 

limites para as jornadas de trabalho de seus empregados e impedir a exploração de trabalho 

infantil em seus negócios. A precariedade presente até então nas condições para o trabalho 

começava a representar um risco de indisponibilidade de mão de obra fabril, visto que as 

circunstâncias exploratórias debilitavam fisicamente os trabalhadores e diminuíam a 

expectativa de vida dos mesmos. As mudanças implementadas por Owen provocaram 

aumento do lucro em seus empreendimentos, apesar de haver mais gastos com investimento 

no bem-estar dos trabalhadores. O aumento da produtividade a partir de seu método garantiu-

lhe grande notoriedade. 

 Entretanto, a economia britânica passou a recuar depois do fim da fase de guerras 

provocadas pela Revolução Francesa, estimulando Owen a propor um plano de recuperação 

econômica ao governo da Grã-Bretanha, que posteriormente recusou-se a implementá-lo. O 

 
1 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, p. 24 

et seq. 
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plano consistia em retirar os trabalhadores da situação de ócio produtivo e devolver-lhes a 

capacidade de consumo. Para isso, propunha organizar os operários desempregados em 

“Aldeias Cooperativas” que seriam grupos limitados de indivíduos empenhados em trabalhar 

para manter a sua própria subsistência. A produção excedente das Aldeias poderia ser 

compartilhada entre elas.  

 O investimento para criação das Aldeias partiria do governo britânico, mas seria 

reembolsado conforme a camada pobre da população começasse a produzir e consumir. Owen 

acreditava que desta forma a crise econômica seria superada, pois os grupos excluídos da 

sociedade por encontram-se em uma “ociosidade forçada” teriam condições de se nivelar ao 

restante da população, garantindo assim acesso aos bens de consumo por parte substancial de 

todas as camadas sociais. Entretanto, o governo da Inglaterra recusou-se a adotar o plano, uma 

vez que alguns acreditavam representar um risco ao próprio sistema capitalista e às empresas 

lucrativas. 

Owen ainda realizou tentativas de implementar o modelo da Aldeia Cooperativa nos 

Estados Unidos, mas não obteve sucesso por muito tempo, tendo retornado à Grã-Bretanha. 

Entretanto, os ideais do economista perduraram em terras norte-americanas e influenciaram 

no aumento do índice de criação de sindicatos de trabalhadores e sociedades cooperativas. Tal 

crescimento culminou na revogação de leis que restringiam a organização de trabalhadores 

nos EUA, chamadas de “Combination Acts”, em 1824. 

Quase simultaneamente a este período, foi criada a primeira “cooperativa owenista” 

em Londres, por iniciativa de George Mudie. Em 1826 foi também criado outro 

empreendimento de mesmo intuito, a “Comunidade de Orbiston”, possuindo como 

característica própria a implantação de um “sistema de repartição baseada em pagamento 

igual por hora de trabalho de qualquer pessoa”.2 

Registros da época apresentaram um grande crescimento no número de 

empreendimentos cooperativos. Uma das principais publicações responsáveis por esta 

catalogação foi o mensário “The Co-operator”, redigido pelo médico britânico Dr. William 

King, também criador da cooperativa que emitia a publicação, a Brightin Co-operative 

Trading Association (Associação Cooperativa de Troca de Brighton). A existência da obra 

perdurou enquanto a cooperativa em questão esteve em funcionamento, abrangendo o período 

de 1827 até meados de 1832. Através da publicação foi possível acompanhar a expansão do 

 
2 Ibidem, p. 27. 
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sistema cooperativo - o registro inicial de apenas quatro cooperativas em 1829 aumentou 

gradativamente até alcançar o número de 300 empreendimentos em agosto de 1830. 

Concomitantemente, sindicatos trabalhistas incorporavam fundamentos do ideal 

owenista. Marco disso foi a fundação, em 1934, de uma organização sindical geral para todas 

as categorias de trabalho, a “Grand National Consolidated Trades Union”, através do líder 

sindicalista John Doherty. A melhora nas condições de trabalho e demais demandas comuns 

às reivindicações dos trabalhadores durante períodos de greve passaram a ocupar grau de 

prioridade secundária: a principal exigência na época passou a ser a abolição do próprio 

sistema de assalariamento e a sua substituição por mecanismos de autogestão, ideais 

provenientes do cooperativismo que se consolidava.  

Durante a mesma época, coletividades pró-owenistas fundaram “armazéns 

cooperativos” com objetivo de concentrar tanto a produção quanto o consumo dos bens, 

importando tanto em um gerador de renda para seus membros, com um ponto de troca de 

mercadorias com outras sociedades de finalidades análogas. A troca constante de bens e 

serviços entre essas sociedades culminou na criação de bazares e bolsas de troca, a fim de 

reunir estes empreendimentos para a prática do escambo, tornando o sistema cada vez mais 

autossustentável economicamente.  Nestes meios não era permitida a prática de atividades 

com fins lucrativos, ou seja, a revenda também não era possível.  

Não necessariamente a permutação ocorria de maneira direta (um produto ou serviço 

pelo outro). Além deste meio, foi criada a implementação de uma moeda própria nestes 

bazares e bolsas, em que a unidade de medida era baseada nas horas de trabalho empenhadas 

para elaboração do produto, chamadas de “notas de trabalho”. As horas de trabalho eram 

definidas considerando critérios de razoabilidade em relação ao trabalho normal de um 

operário médio e eram avaliadas por comitês compostos por trabalhadores de cada área 

profissional. Marx afirmava que, ao contrário do praticado pelo mercado no geral, os preços 

praticados nas bolsas de trabalho equitativo não levavam em consideração o lucro em seu 

valor.3 Ainda assim, as bolsas conseguiram alcançar lucros, pois os preços das notas de 

trabalho acabaram por cobrir as despesas obtidas. 

À época, as cooperativas eram usadas como um meio dos sindicatos lutarem contra o 

capitalismo, sendo uma prova de alternativa a este sistema vigente. Owen retornou ao 

comando da contenda em 1833, propondo uma união de trabalhadores em uma cooperativa 

 
3 Ibidem, SINGER, 2010 apud COLE, 1944, p.27-31. 
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nacional, conhecida como “Grande União Nacional Moral das Classes Produtivas do Reino 

Unido”, objetivando assumir o poder da indústria pelos próprios operários. O período pode 

ser considerado como o início do cooperativismo. O plano de Owen foi posteriormente 

denominado de República Cooperativa, sendo submetido à aprovação da classe operária 

organizada que buscava consolidar seus direitos políticos.  

O estopim para o conflito entre as classes foi a aprovação de uma nova legislação na 

Inglaterra, conhecida como “Factory Act”, que apesar de garantir maiores proteções aos 

industriais, não limitou a jornada de trabalho de dez para oito horas diárias, revoltando 

sindicalistas. Liderados por Owen, os sindicais organizados tentaram impor a redução da 

jornada, mas obtiveram como reação dos empregadores a demissão em massa de grande parte 

dos associados à estes grupos. Owen almejava reorganizar toda a indústria como cooperativa. 

Os trabalhadores demitidos uniram-se em grupos cooperados, na tentativa de realizar 

comércio nas bolsas de trabalho. Porém logo o movimento começou a enfraquecer tendo em 

vista a repressão do governo e dos empregadores, o que culminou na extinção gradual das 

oficinas e cooperativas existentes nos sindicatos. 

Assim se deu o início do modelo de produção e organização cooperativista, que é a 

forma clássica em que a economia solidária se apresenta. Paul Singer (1932-2018)4 intitulou 

esta fase de “cooperativismo revolucionário”. Nela, a economia solidária estaria relacionada 

de forma nítida com o intuito transgressor do socialismo e a luta operária. Owen foi um 

grande reformista social, sendo pioneiro em utilizar o termo “socialismo” para classificar sua 

doutrina. Precursor do cooperativismo e do socialismo, seu legado serviu de inspiração para 

grandes teóricos como Karl Marx e Friedrich Engels. 

Destaca-se ainda a contribuição da experiência francesa para o primórdio da economia 

solidária, que teve como protagonista Charles Fourier. “O sistema de Fourier é uma variedade 

de socialismo de mercado, centrado na liberdade individual, na livre escolha dos trabalhos, 

organizados em equipes e na propriedade por ações dos meios de produção”5. A teoria de 

Fourier era a de que o ser humano devesse ser capaz de formar uma sociedade em que o 

exercício das paixões individuais fosse a prioridade e a forma de trabalho, mas não a de 

sustento. O ambiente social deveria proporcionar as condições para que todos vivessem 

 
4 PRADO, Luiz. Morre Paul Singer aos 86 anos. Jornal da USP. Editoriais Cultura. São Paulo, 14 de abril de 

2018. Disponível em <https://jornal.usp.br/cultura/morre-paul-singer-aos-86-anos/>. Acesso em: janeiro de 

2019. 
5 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, p. 37. 

https://jornal.usp.br/cultura/morre-paul-singer-aos-86-anos/
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minimamente bem, além de garantir sua subsistência (com o pagamento de um salário 

mínimo padrão, oriundo da coletividade), para assim cada ser humano se encontrar livre para 

exercer suas paixões e receber o retorno financeiro oriundo do trabalho sobre elas.  

Neste tipo de comunidade, os meios de produção seriam compartilhados, mas os 

cidadãos organizados formariam uma associação (diferenciando-se do cooperativismo), 

cabendo a cada uma quota-parte definida de acordo com porcentagens pré-estabelecidas de 

acordo com critérios como trabalho, capital investido e talento. Para Fourier era importante 

ainda que a propriedade privada e a livre inciativa de mercado estivessem presentes neste 

sistema. Na França, seus discípulos estabeleceram a chamada “escola associativa”, que se 

consolidou ainda mais após o seu falecimento em 1837. A prática de seus ideais obteve 

sucesso ainda maior nos Estados Unidos, onde foram fundadas diversas associações por 

líderes e membros do movimento cooperativista.6 

Paralelamente, com a I Revolução Industrial e até o início da década de 1970 

desenvolveram-se relações de trabalho hierarquizadas baseadas nos modelos de produção 

industrial taylorista (em que o trabalhador era obrigado a especializar-se em realizar no menor 

tempo possível apenas uma única etapa de produção, desconhecendo o processo como um 

todo) e fordista (em que o operário atuava em linhas de montagem automatizadas e o tempo 

era definido de acordo com o exercício do maquinário). A racionalização advinda destes 

sistemas produtivos gerou a ampliação da escala de lucros dos donos dos meios de produção, 

mas também alienava os trabalhadores de forma física e psicológica. Após o sucesso dos 

modelos veio a também a crise dos mesmos, e seu posterior desuso gradual até os dias atuais.  

A partir de então, fortaleceu-se o sistema que hoje denominamos como globalização 

ou mundialização do capital, com predominância de políticas econômicas neoliberais e o 

enfraquecimento do controle do Estado sobre a regulação do mercado. Com estas mudanças 

da chamada era da Terceira Revolução Industrial, a partir da década de 1990, acompanha-se o 

crescimento do desemprego e trabalhos informais, uma vez que as relações de trabalho estão 

cada vez mais pautadas na exploração máxima da mão de obra como fonte principal da 

rentabilidade do capital. 7 

 
6 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, 

passim. 
7 MELO, Nildo Aparecido de. Economia solidária e mundo do trabalho: possibilidades, limitações e 

contradições para o processo de desenvolvimento econômico. Recurso eletrônico. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2014, p.60 et seq. 
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Assim, a Economia Solidária surge no Brasil (na forma tal qual é hoje conceituada 

pelos teóricos nacionais) a partir do final do século XX, com a crise de desemprego e aumento 

do subemprego que o país acompanhou junto ao restante das demais nações mundiais. É de se 

ressaltar que ao longo do século XIX e XX os princípios cooperativistas se alastraram pelo 

mundo, sendo criados inúmeros modelos de cooperativas, variando em forma e organização, 

mas mantendo-se a base principiológica. No Brasil, sua introdução se deu de forma tardia em 

relação à Europa e aos Estados Unidos, além de que a sua institucionalização foi baixa, tendo-

se estabelecido ao longo dos últimos anos como uma iniciativa legitimamente popular. Assim, 

a Economia Solidária em terras brasileiras consolidou-se com suas próprias peculiaridades, 

assemelhando-se mais às relações solidárias presente em outros países da América Latina, do 

que propriamente com o movimento europeu que a suscitou.  

 

2.2. Economia Solidária no Brasil 

 

O modelo cooperativista de trabalho foi introduzido no Brasil a partir da chegada dos 

emigrantes europeus, no final do século XIX, sendo existentes predominantemente em formas 

de cooperativas de consumo urbanas e cooperativas agrícolas rurais. Entretanto ainda seria 

cedo afirmar que a Economia Solidária daí surgiu no país, visto que se tratavam de modelos 

em que era predominantemente ausente a autogestão de seus integrantes - um dos princípios 

norteadores da Ecosol - prevalecendo a administração hierárquica por meio do 

assalariamento. Os empreendimentos desenvolveram-se para outras formas produtivas ou 

mantiveram o modelo inicial, inexistindo, portanto, significativos avanços que mereçam 

destaque até meados das décadas de 1980 e 1990. Entretanto, verifica-se que houveram 

pontuais casos de empreendimentos auto-organizados anteriormente à este período. 

Próximo à virada do milênio, devido à desindustrialização e crises sociais vividas no 

país, alastrou-se o surgimento de empreendimentos solidários, sejam sob a forma de 

cooperativas ou de associações, que recebiam inclusive incentivo financeiro da CNBB 

(Conferência Nacional de Bispos do Brasil) e suporte operacional humano de movimentos 

como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra). Houve ainda a criação de 

cooperativas solidárias a partir do agrupamento de trabalhadores de empresas em processo de 
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falência, dando origem à organizações de apoio como por exemplo a União e Solidariedade 

das Cooperativas do Estado de São Paulo (UNISOL).8 

A originalidade do modelo econômico solidário está na forma singular de organização 

de elementos já existentes nas relações de trabalho, bem como na interação entre entidades 

como a igreja católica e a comunidade, o cooperativismo etc. 9 

No Brasil, no final da década de 90, a economia solidária cresceu devido aos ideais 

defendidos no ambiente do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Várias entidades 

apoiaram este desenvolvimento da economia solidária. Tal desenvolvimento foi consequência 

dos efeitos da reestruturação da economia nacional que se dava devido a modificações 

impostas nas relações de trabalho, com desregulamentação e flexibilização das condições 

laborais.  

O MST, em 1989 e 1990, decidiu organizar sua produção agrícola a partir de 

cooperativas auto-gestionárias que se subdividiam a partir de vários setores como concessão 

de crédito, serviços e produção. As universidades também se tornaram parte integrante da 

lógica econômica solidária do país através da criação de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCP), que são organismos baseados em atividades de extensão e 

formados por professores, pesquisadores e alunos acadêmicos com intuito de prestar 

assistência em relação à formação profissional e técnica dos trabalhadores solidários, além de 

também ofertarem orientações jurídicas e suporte logístico. 10 

Ao longo do tempo são realizadas reuniões entre as incubadoras a fim de desenvolver 

a forma de apoio, bem como compartilhar as experiências dos processos de incubação. O 

objetivo é fornecer meios possíveis para que os empreendimentos solidários se aprimorem e 

após a passagem das incubadoras, tornem-se de fato integralmente autônomos. Até pelo 

menos o início dos anos 2000, o poder público e entidades sindicais como a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) haviam estabelecido estratégias de fomento à Economia Solidária por 

meio da oferta de cursos de capacitações especializadas neste modelo de produção para 

cadastrados em programas de assistência social, lideranças sindicais e militantes.  

 
8 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002, p.122-

124. 
9 PINTO, João Roberto Lopes. Economia solidária: de volta à arte da associação. 1ª ed. Editora da UFRGS. 

Porto Alegre: 2006, passim. 
10 SINGER, Ibidem apud FERREIRA, Elenar. 2000, p.123-124. 
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Em 2001 foi criado, em Porto Alegre, como um dos resultados do I Fórum Social 

Mundial (FSM), O Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária, onde, diversos 

outros grupos da sociedade se faziam representar, tais como, universidades, bases sindicais, 

igrejas, entre outros. 

  Após as eleições presidenciais de 2002 e a partir a posse do então presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, houve um estreitamento das relações entre o movimento de Economia 

Solidária no Brasil e o poder público, tendo em vista o caráter ideológico compatível com a 

base política do Partido dos Trabalhadores (PT) a qual o presidente era integrante. 

Assim, em junho de 2003 foi criada a Secretaria Nacional da Economia Solidária 

(SENAES), sendo esta, integrada ao Ministério do Trabalho e Emprego e administrada até 

2015 pelo então professor e economista – a quem se baseia grande parte do pressente trabalho 

- Paul Singer. Ele foi um dos maiores defensores deste tipo de modelo de produção e trabalho, 

bem como um dos precursores da economia solidária no Brasil. Economista e professor, era 

autor de grandes obras acerca do tema.11  Em 1998, colaborou com a criação da  Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares da USP, ocasião em que  recebeu o convite da 

Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e Atividades Especiais (CECAE) para 

atuar como coordenador acadêmico da mesma incubadora.12 Atuou ainda, por 13 anos, como 

titular da Secretaria Nacional de  Economia Solidária, organismo o qual o mesmo ajudou a 

implementar no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego13. Para Paul Singer, “a 

economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade 

coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual.” 14  

Passou-se a realizar plenárias sobre o tema. Em junho de 2003, na III Plenária de 

Economia Solidária foi criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária tendo como objetivo 

a integração nacional dos empreendimentos solidários através de uma rede de relações 

creditícias, de consumo, produção e comércio, bem como promover a disseminação deste 

modelo de trabalho e seus ideais. Estes debates colaboraram para criação da SENAES, 

referida acima. Esta Secretaria fomentou e ampliou programas de combate à pobreza e 

 
11   MANTEGA, Guido; REGO, José Márcio. Conversas com economistas brasileiros II. São Paulo: editora 

34, 1999.  
12 USP. Universidade de São Paulo. PRCEU - Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Programas, 

apresentação: Incubadora USP de Cooperativas Populares. São Paulo, 2015. Disponível em: 

<http://prceu.usp.br/programa/itcp-usp/ >. Acesso em: junho de 2019. 
13 REDAÇÃO RBA, Rede Brasil Atual. Após 13 anos, Paul Singer deixa Secretaria de Economia Solidária. 

09 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/06/apos-13-anos-paul-

singer-deixa-secretaria-de-economia-solidaria-4743.html >. Acesso em: maio de 2019. 
14  SINGER, Paul. Ibidem, passim. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ITCP-USP
https://pt.wikipedia.org/wiki/ITCP-USP
http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/06/apos-13-anos-paul-singer-deixa-secretaria-de-economia-solidaria-4743.html
http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/06/apos-13-anos-paul-singer-deixa-secretaria-de-economia-solidaria-4743.html
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erradicação da fome, tais como, Programa Fome Zero e Programa Bolsa Família. Os 

estudiosos da economia solidária a tinham como mecanismos de combate à exclusão social e 

ao alto índice de desemprego que caracterizaram as duas décadas finais do século XX.  

 Em 2005 a distribuição territorial dos empreendimentos econômicos solidários era: 

50%, nas áreas rurais do país; 33%, urbanos; e, 17% atividades desenvolvidas tanto no meio 

rural, como também no meio urbano. Estes percentuais foram atualizados e são ilustrados no 

gráfico abaixo na situação que se encontravam no ano de 2016. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Numa análise regional da realidade brasileira, a Região Nordeste detinha 44% destas 

atividades solidárias, seguida pela Região Sul, com 17%; Sudeste, com 14%; Norte, com 

13%; e, Centro Oeste com 12%.15 Os percentuais do gráfico abaixo ilustra a situação no ano 

de 2016, pequenas variações, guardada a proporcionalidade. 

 

 

 

 

 
15 SIES - Sistema Nacional de Economia Solidária. Atlas da Economia Solidária. Disponível em: 

<http://sies.ecosol.org.br/atlas> Acesso em: Abril de 2019. 



 

 

23 
 

GRÁFICO 2 

 

No período entre 2005 e 2006 os empreendimentos econômicos solidários foram 

oficialmente mapeados e foi constatada a presença deste tipo de empreendimento em 41% dos 

municípios brasileiros com 1 milhão e 250 mil trabalhadores envolvidos. Estes, entre outros 

dados estatísticos, constituíram um banco de dados que alimentaram um sistema denominado 

Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária. 

Em 2006 foi criado por meio do Decreto nº 5.811/06 o Conselho Nacional de 

Economia Solidária, que em 2007, através de uma resolução recomenda à Presidência da 

República esforços para aprovação, naquele mesmo ano, de uma nova Lei do Cooperativismo, 

com condições essenciais para atender à realidade brasileira, tais como liberdade de 

representação, simplificação para criação e registro das cooperativas, diferenciação para 

cooperativas vulneráveis economicamente, redução do número de sócios para 7, restrição à 

associação de pessoas jurídicas e regulamentação do ato cooperativo. Para tal, o Conselho 

expõe considerações afirmando ser a cooperativa a maneira mais adequada para regulamentar 

os empreendimentos solidários, bem como inseri-los no mercado formal.16  

Anteriormente, em 2010, a Sra. Dilma Rousseff, recém-eleita Presidente da República, 

antes de sua posse, recebeu uma Carta assinada por centenas de signatários, entre 

 
16 FBES - Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Resolução da Lei do Cooperativismo. 2007. Disponível 

em: <https://fbes.org.br/download/cnes4-resolucao-lei-cooperativismo-24out2007-pdf/>. Acesso em: maio de 

2019. 

https://fbes.org.br/download/cnes4-resolucao-lei-cooperativismo-24out2007-pdf/
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organizações, redes e movimentos nacionais ou macrorregionais, parlamentares, organizações 

locais, empreendimentos de economia solidária e gestores públicos. 17 

Nesta Carta, está exposto que a erradicação da miséria e a promoção do 

desenvolvimento com oportunidades a todos, passa pela economia solidária, uma vez que, 

sendo impossível se atingir o pleno emprego, milhões de trabalhadores, organizam-se e 

passam a gerir seu trabalho em empreendimentos econômicos solidários, ocasionando, com 

isto, desenvolvimento social dos envolvidos. 

O texto do documento informa que nas duas décadas anteriores, a economia solidária 

se fortaleceu, ampliou sua base de empreendimentos e redes de cooperação, tornou-se objeto 

de ensino, pesquisa e extensão, foi utilizada estrategicamente na organização coletiva de 

trabalhadores para promover desenvolvimento territorial sustentável e de segurança alimentar 

através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e à Política Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), entre outras ações de fomento a economia solidária. 

Convictos na mantença destas ações citadas, os signatários da Carta pedem a criação 

do Ministério da Economia Solidária, justificando sua criação na convergência de discussões 

de diferentes setores sociais que compõem a economia solidária e outros setores que se 

empenham pela mudança do Brasil para um padrão de desenvolvimento que promova a 

democratização da economia. Tal Ministério nunca foi criado. 

Apesar da recomendação do Conselho Nacional de Economia Solidária e da Carta 

mencionada, apenas em 20 de julho de 2012 foi publicada a Lei 12.690 que:  

Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; 

institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho - 

PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT , aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

No fim do ano de 2015, Paul Singer deixa a SENAES. O que motivou sua demissão 

foram manobras políticas para reforçar a base de sustentação da presidente Dilma Rousseff no 

Congresso para efetivação de um ajuste fiscal. Nesta época o Partido Democrático Trabalhista 

– PDT vinha adotando posições contrárias ao Governo e, para conseguir apoio político, o hoje 

extinto Ministério do Trabalho e Emprego - MTE passou a ser comandado por membros do 

 
17 FBES. Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Carta a Presidenta Dilma com relação as parceiras da 

SENAES. 2012. Disponível em: <https://fbes.org.br/download/carta-a-presidenta-dilma-com-relacao-as-

parceiras-da-senaes-pdf/>. Acesso em: maio de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art442p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art442p
https://fbes.org.br/download/carta-a-presidenta-dilma-com-relacao-as-parceiras-da-senaes-pdf/
https://fbes.org.br/download/carta-a-presidenta-dilma-com-relacao-as-parceiras-da-senaes-pdf/
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PDT, mas o partido queria ocupar mais cargos do dito Ministério. Estas negociações políticas 

ameaçavam a continuidade da política de economia solidária. Conforme informado pelo 

Secretário da SENAES, no período compreendido entre os anos de 2014 e 2015 a Secretaria 

teve seu orçamento contingenciado, o que implicou em corte da verba anual na ordem de, 

aproximadamente 60%. O Governo Federal errou no ajuste fiscal e isto acarretou queda na 

arrecadação, quando o propósito era de que o efeito do ajuste pudesse produzir resultado 

oposto, devendo resultar em maior arrecadação. Tal fato acarretou em grande crise para a 

economia nacional, prejudicando a manutenção dos programas.18  

Em meados de 2017 houve a aprovação da Reforma Trabalhista. A Lei 

13.467/2017, em vigor desde julho de 2017 - que altera a CLT, além de impor outras 

providências, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho - tem alguns de seus 

dispositivos questionados no Supremo Tribunal Federal, devido a possíveis retrocessos em 

relação a direitos constitucionalmente garantidos. Além disto, as novas relações de trabalho 

por ela regulamentadas, tais como o trabalho intermitente e o teletrabalho, fomentam a 

informalidade nas relações laborais. Visto que, o contrato de trabalho intermitente, apesar de 

ter de ser necessariamente escrito, bem como que a característica da subordinação possui 

solução de continuidade, isto é, não é contínua; este contrato não obriga a registro em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social. O teletrabalho, por sua natureza, muitas das vezes, pode 

acumular a característica de ser intermitente, deixando estes profissionais em situação menos 

segura que o trabalhador detentor de emprego com “carteira assinada”.  

A lei da reforma trabalhista, entre outras que vão na contramão da manutenção 

dos direitos sociais já conquistados pelos trabalhadores, não altera ainda a determinação de 

que o contrato individual de trabalho possa ser acordado verbalmente. Isto continua a 

acarretar maior informalidade nas relações trabalhistas. Nesta linha de possível perda de 

direitos sociais já conquistados, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 

prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre teletrabalho, regime de 

sobreaviso e trabalho intermitente, exemplificativamente. Observe que tais imposições legais, 

com as modificações em artigos, como os de número 443 e 611-A, da CLT, valorizam o 

trabalho em detrimento do emprego formal, num Brasil repleto de injustiças sociais, carente 

de iniciativas, muitas das quais listadas neste estudo como as políticas públicas integradas e 

 
18 REPÓRTER BRASIL. Equipe da Fundação Rosa Luxemburgo. Paul Singer diz que foi avisado sobre 

demissão. 01 de janeiro 2015. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2015/09/paul-singer-diz-que-foi-

avisado-sobre-demissao/ >. Acesso em: fevereiro de 2019. 

https://reporterbrasil.org.br/2015/09/paul-singer-diz-que-foi-avisado-sobre-demissao/
https://reporterbrasil.org.br/2015/09/paul-singer-diz-que-foi-avisado-sobre-demissao/
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que, se tiverem incentivos, poderiam ser um caminho para melhorar o país, efetivando 

princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana. 

Conforme referido anteriormente os programas econômicos-solidários já vinham 

prejudicados e, em 2019 com a edição da Medida Provisória n.º 870, a SENAES foi extinta. 

Esta, até então secretaria, foi transformada num departamento do Ministério da Cidadania e 

está vinculada à Secretaria de Inclusão Social e Produtiva Urbana. O setor rural da economia 

solidária agora é parte do Ministério da Agricultura. Esta fragmentação implicou perda para 

ao cooperativismo e associativismo solidário, pois enfraqueceu o implemento de políticas 

públicas integradas.  

No âmbito estadual poderá haver um incentivo à economia solidária. É que está em 

trâmite no Senado Federal o Projeto de Lei n.º 292/2018, que poderá alterar a lei 11.947/2009, 

que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 

Escola aos alunos da educação básica. No texto deste projeto de lei, é garantida preferência 

para a aquisição de materiais para merenda escolar aos produtores rurais e suas cooperativas 

que se utilizem de economia solidária.19 

Importante destacar ainda que, ao contrário do processo de surgimento da economia 

solidária na Europa (como ocorreu na França), no caso brasileiro o estabelecimento desta 

forma de trabalho se deu de maneira muito menos institucionalizada. A iniciativa popular foi 

a principal força motriz para a sua disseminação, tendo o Estado apenas incorporado parte de 

suas demandas em políticas públicas após anos de sua já incidência na práxis. Anos depois 

com a regulamentação de políticas públicas de apoio aos empreendimentos solidários houve 

um crescimento e fortalecimento dos mesmos nas unidades federadas. 

 Considerando, porém, que a grandeza territorial brasileira e suas variações culturais 

são fatores que contribuem para uma grande diferenciação entre os modelos solidários 

existentes, o ímpeto popular para a iniciativa presente no país é um elemento marcadamente 

sui generis diante da ótica mundial.20 

Assim, a história demonstra que em circunstâncias em que crises econômicas e sociais 

permanecem como imperativo, a falta de emprego ou o risco em sua estabilidade favorecem o 

surgimento de novas alternativas de geração de renda e subsistência, tais como formas de 

 
19  RIBEIRO, Mônica. O lugar da economia solidária no atual governo. Conexão Planeta. Jan/2019. 

Disponível em: <http://conexaoplaneta.com.br/blog/o-lugar-da-economia-solidaria-no-atual-governo/> Acesso 

em: Fevereiro de 2019. 
20 SINGER, Paul. Ibidem, passim. 
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trabalho autônomas, informais entre outras, inclusive econômico – solidárias. O dilema para 

os estudiosos e pesquisadores da Economia Solidária encontra-se na definição de qual 

tratamento deveria ser o mais adequado para proteção deste modelo inserido no mercado 

formal de trabalho, uma vez que a especificidade de suas bases ideológicas se diferencia do 

modelo econômico capitalista vigente. Para muitos, o modelo de produção solidário já possui 

significância quantitativa e qualitativa para ser encarado apenas como mera alternativa ao 

desemprego. Desta forma, persiste certa indefinição quanto à necessidade de criação de uma 

regulamentação própria e híbrida ou o uso de adaptação às normas jurídicas de padrão 

“tradicional” e já existentes.  

 

3. ECONOMIA SOLIDÁRIA E PERSPECTIVAS SOBRE O MERCADO DE 

TRABALHO  

Atentando-se ao ponto de vista da aplicabilidade mercadológica, nem todos os setores 

de produção prosperam com a implementação de um sistema econômico-solidário. Não 

obstante a classificação tradicional da Economia de mercado em primeiro, segundo, terceiro e 

quarto setores - sendo o primário destinado às produções agrícolas e rurais, o segundo à 

produção industrializada de insumos agrícolas , o terceiro relacionado à serviços e o 

quaternário destinado à área tecnológica em educação, pesquisa e desenvolvimento21, 

observa-se que conforme se aumenta a complexidade dos processos de produção - como uso 

de maquinário, ferramentas tecnológicas, maior escala de produtividade, especificação e 

distribuição de funções – menor é a eficácia de um modelo econômico-solidário nestes 

empreendimentos.  

Em grandes cooperativas agroindustriais há “uma tendência à concentração de poderes 

nos cargos diretivos, forte incidência de assalariamento, além de uma relação com os 

associados focada exclusivamente na rentabilidade do capital”.22 Desta forma, as áreas em 

que se observa maior incidência da Economia Solidária são as de produção alimentícia, 

agricultura familiar, reciclagem, artesanato, vestuário e confecções. São formados por 

serviços com baixa complexibilidade (tendo em vista o aparato tecnológico) e grupos de 

 
21 Cf. KENESSEY, Zoltan. The Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary Sectors of the Economy. 

U.S. Federal Reserve Board. Review of Income and Wealth. Primeira versão: 1987. Versão online revisada: 

2005. Disponível em:<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4991.1987.tb00680.x/abstract>. Acesso 

em: Junho de 2019. (livre tradução). 
22 PINTO, João Roberto Lopes. Economia solidária: de volta à arte da associação. 1ª ed. Editora da UFRGS. 

Porto Alegre: 2006, passim. 
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consumo - estes últimos a fim de realizar encomendas em maior escala dos empreendimentos, 

visando o corte de custos ou ainda a implementação de feiras e exposições para disseminar a 

prática.  

  Existem ainda empreendimentos solidários voltados à oferta de crédito e 

financiamento de outros grupos inseridos na EcoSol. Neste caso, o crédito não possui 

finalidade exploratória (gerar capital sobre capital), mas sim de fomento às atividades do 

movimento solidário. É, portanto, uma forma de democratizar o acesso ao crédito. Na 

Economia Solidária observa-se também a utilização de sistemas de troca ou escambo, bem 

como a utilização de moedas sociais (paralelamente à moeda nacional), contribuindo para o 

fortalecimento das relações regionais e dos vínculos baseados na confiança entre 

consumidores e produtores. Vide o gráfico e tabela abaixo onde são especificadas as 

atividades e seus percentuais de executabilidade: 

GRÁFICO 4 



 

 

29 
 

 

Além disso, é relevante pontuar que uma das características alicerçadas pela Economia 

Solidária é a responsabilidade social e ambiental. São ambos princípios norteadores que 

permeiam tanto as etapas de produção, quanto as relações de trabalho e consumo dentro do 

movimento. Prioriza-se que o comércio seja realizado de forma justa, em que os serviços e 

bens ofertados possuam um valor capaz de cobrir os custos de produção bem como o trabalho 

humano empregado. O emprego de técnicas sustentáveis e o próprio incentivo ao consumo de 

forma moderada, baseado na necessidade e não na descartabilidade, são fatores estimulados 

por meio dos empreendimentos.  

Constata-se a partir disso uma forte preocupação de permear os direitos fundamentais 

de 3ª e 4ª geração previstos pela Constituição Federal. Conforme doutrina majoritária, os 

direitos fundamentais de terceira geração são os ligados ao valor fraternidade ou 
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solidariedade. Encontrados em vários dos ditames constitucionais, podemos exemplificar com 

excertos dos artigos 4º e 5º da Carta Magna: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: [...] 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político [...]. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  

[...] 

 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias; 

 VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 

entidades civis e militares de internação coletiva. 

 

Os direitos fundamentais de quarta geração compreendem os direitos à democracia, 

informação e pluralismo. A título exemplificativo, listados na Constituição da República em 

seu artigo 5º, os incisos: 

[...] XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] 

 XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar; [...] 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; [...] 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem. 

 

Muito embora tais categorias de direitos sejam de alcance ainda em grande parte 

restrito às camadas mais privilegiadas da sociedade brasileira (valendo-se da lógica de que os 

direitos fundamentais de 1ª e 2ª geração possuem imprescindibilidade mais elevada), poder-
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se-ia inferir que há uma tendência para a elitização do mercado consumidor solidário. 

Entretanto, verifica-se uma grande diversidade nos nichos de consumo envolvidos, uma vez 

que é comum, principalmente em regiões mais isoladas, o abastecimento do mercado regional 

popular e o fortalecimento das relações comunitárias nos mais variados níveis sociais. 

 No Brasil, com o avanço do desemprego no mercado formal nas últimas décadas, 

muitos grupos solidários têm-se constituído sob diferentes moldes de organização do trabalho, 

ou ainda, por meio de estruturas à parte de qualquer regulação pública. A motivação principal 

ainda têm sido a complementação da renda por aqueles que já exercem funções em 

subempregos ou para os que se encontram sem vínculo empregatício algum.  

De uma forma geral, o Direito do Trabalho surge como meio de legitimar o sistema 

político-econômico capitalista, sob a prerrogativa de que os direitos fundamentais do cidadão 

previstos constitucionalmente sejam garantidos aos trabalhadores durante o exercício da 

prática laboral, bem como de estabelecer todas as demais garantias decorrentes, deveres e 

limitações de todos os sujeitos envolvidos nas relações trabalhistas. 

A criação da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 acompanhou uma tendência 

mundial que havia surgido há algumas décadas, em que o fim da utilização de mão de obra 

escravizada e o surgimento da classe operária fabril em razão da Revolução Industrial eram 

fatores que demandavam a regulamentação das atividades laborais, uma vez que os donos de 

meio de produção sofriam com constantes revoltas dos trabalhadores e a população enfrentava 

altos índices de desemprego. 23  

Atualmente estamos num caminho inverso, de desregulamentação das relações 

laborais com o advento da Lei 13.467/2017. A referida lei, também conhecida como Lei da 

Reforma Trabalhista, hoje vigente, trouxe inúmeros retrocessos no que tange ao alcance e 

efetividade dos direitos dos trabalhadores. Ilustrativamente, apresenta-se os excertos do voto 

do Ministro do STF, Sr. Edson Fachin, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.766, do 

Distrito Federal, da qual se é possível inferir as principais problemáticas envolvidas na 

redação da lei:  

[...] argumenta-se que os dispositivos impugnados (art. 790-B, caput e §4º; 791-A, 

§4º, e 844, §2º, da CLT), todos inseridos pela Lei 13.467/2017 [...] impõem 

 
23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO (TRT-24). História: A criação da CLT. 

Disponível em: <https://trt-24.jusbrasil.com.br/noticias/100474551/historia-a-criacao-da-clt>. Acesso em: maio 

de 2019. 
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restrições inconstitucionais às garantias fundamentais de assistência jurídica integral 

e gratuita (art. 5º, LXXIV) e do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), afrontando 

também os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e 

dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV), os objetivos fundamentais de construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I) e de erradicação da pobreza e da 

marginalização, bem como de redução das desigualdades sociais (art. 3º, III), além 

de afronta ao direito fundamental à isonomia (art. 5º, caput). 

[...] pagamento pela parte sucumbente no objeto da perícia de honorários periciais, 

no caso em que, mesmo sendo beneficiário da gratuidade de honorários de 

sucumbência [...] custas processuais [...] sem motivo legalmente justificável. 

[...] legislador ordinário, avaliando o âmbito de proteção do direito fundamental à 

gratuidade da Justiça, confrontou-o com outros bens jurídicos que reputou relevantes 

(notadamente a economia para os cofres da União e a eficiência da prestação 

jurisdicional [...] as normas constitucionais indigitadas: 

 [...] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  

[…] XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito;  

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. [...] 

[...] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  

[...] EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – 

DEFENSORIA PÚBLICA – IMPLANTAÇÃO – OMISSÃO ESTATAL QUE 

COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS 

NECESSITADAS – SITUAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE INTOLERÁVEL – 

O RECONHECIMENTO, EM FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES E 

DESASSISTIDAS, POSTAS À MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO 

“DIREITO A TER DIREITOS” COMO PRESSUPOSTO DE ACESSO AOS 

DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS – INTERVENÇÃO 

JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL 

DESTINADO A VIABILIZAR O ACESSO DOS NECESSITADOS À 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITAS (CF, ART. 5º, INCISO LXXIV, E ART. 134) – LEGITIMIDADE 

DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS – O PAPEL DO PODER 
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JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER 

PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA 

DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA 

INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE 

DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE 

IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” 

(OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CONTROLE JURISDICIONAL 

DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE 

FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS 

(PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO 

EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO 

DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FUNÇÃO 

CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE 

DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – “THEMA DECIDENDUM” QUE SE 

RESTRINGE AO PLEITO DEDUZIDO NA INICIAL, CUJO OBJETO 

CONSISTE, UNICAMENTE, na “criação, implantação e estruturação da Defensoria 

Pública da Comarca de Apucarana” – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM 

PARTE. (AI 598.212/PR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 

24.04.2014. 

[...] Considerando que os custos da litigação perante o Poder Judiciário são muito 

altos, e que a jurisdição cível é bastante onerosa para os cidadãos em geral, verifica-

se que há um afastamento significativo das classes economicamente mais frágeis do 

acesso à Justiça institucionalizada. [...] 

A desigualdade social gerada pelas dificuldades de acesso isonômico à educação, 

mercado de trabalho, saúde, dentre outros direitos de cunho econômico, social e 

cultural, impõe que seja reforçado o âmbito de proteção do direito que garante 

outros direitos, especialmente a isonomia. [...] 

E, nesse contexto, a Lei 13.467/2017 atualizou, no âmbito da chamada reforma 

trabalhista, o modelo de gratuidade da Justiça Laboral, impondo condições 

restritivas ao exercício desse direito por parte dos litigantes trabalhadores. [...] 

Quando se está a tratar de restrições legislativas impostas a garantias fundamentais, 

como é o caso do benefício da gratuidade da Justiça e, como consequência, do 

próprio acesso à Justiça, o risco de violação em cascata de direitos fundamentais é 

iminente e real, pois não se está a resguardar apenas o âmbito de proteção desses 

direitos fundamentais em si, mas de todo um sistema jurídico-constitucional de 

direitos fundamentais deles dependente.[...] 
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[...] verifica-se, a partir de tais restrições, uma possibilidade real de negar-se direitos 

fundamentais dos trabalhadores pela imposição de barreiras que tornam inacessíveis 

os meios de reivindicação judicial de direitos, o que não se pode admitir no contexto 

de um Estado Democrático de Direito. [...] 

[...] Não se apresentam consentâneas com os princípios fundamentais da 

Constituição de 1988 as normas que autorizam a utilização de créditos, trabalhistas 

ou de outra natureza, obtidos em virtude do ajuizamento de um processo perante o 

Poder Judiciário, uma vez que este fato – sucesso em ação ajuizada perante o Poder 

Judiciário – não tem o condão de modificar, por si só, a condição de miserabilidade 

jurídica do trabalhador.[...] 

[...] As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a consecução dos 

objetivos e desnaturam os fundamentos da Constituição da República de 1988, pois 

esvaziam direitos fundamentais essenciais dos trabalhadores [...]. 

[...] Assim sendo, o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser 

julgado procedente. 24 

Retomando ao já exposto anteriormente, o que se denomina hoje como Economia 

Solidária também se originou em consequência da mudança das relações sociais geradas pela 

Revolução Industrial, com a criação dos bolsões de troca de Robert Owen.25 Apesar do 

surgimento próximo destas duas formas distintas de relação trabalhista, as primeiras e 

principais regulações legislativas sobre Direito do Trabalho no Brasil priorizaram o modelo 

baseado nas relações privadas, uma vez que capitalismo era e ainda permanece como sistema 

político e ideológico dominante globalmente.  

Tanto se verifica, que o regime jurídico dos servidores públicos no país passou a ser 

regulamentado somente 47 anos depois da criação da CLT, através da Lei nº 8.112 de 1990, 

enquanto que as relações compreendidas nos empreendimentos solidários ainda permanecem 

sem legislação própria e específica.  

Apesar da existência de previsões legais cooperativistas em vigência (como a Lei nº 

5.764 de 1971 e a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012), verifica-se sua insuficiência no que 

tange a especificidade e robustez necessárias para que os empreendimentos solidários sejam 

comtemplados. Além disso, devido à redação pouco determinativa, há oportunidades para que 

 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766 da Procuradoria Geral 

da República (em trâmite). Brasília, Distrito Federal. Disponível em: 

<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582> Acesso em: Junho de 2019.  
25 SINGER, Ibidem. 
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as cooperativas sejam usadas como forma de precarização das relações de trabalho e/ou 

tratadas como entidades privadas comuns, o que retiraria seu teor não-exploratório e contrário 

ao acúmulo de capital.  

Ainda é recorrente no país a incidência de casos de empresas capitalistas que, a fim de 

se verem livres das obrigações trabalhistas, demitem seus funcionários do quadro regular de 

trabalho para assim constituir-se sob a forma de cooperativas. Entretanto, a permanência das 

mesmas relações de trabalho, bem como o objetivo central com base no rendimento do 

capital, retira a essência da constituição cooperada, sendo esta existente apenas de maneira 

formal.  

Este é um exemplo de brecha ainda constante na legislação brasileira, uma vez que de 

acordo com o art. 442 da CLT, não existe vínculo de emprego entre o cooperado e a 

cooperativa nem da cooperativa com quem dela contrate serviços. Assim, o assalariamento 

pode estar configurado sob uma falsa aparência de cooperativismo.  Este modelo 

cooperativista, como sistema, tem seus limites e princípios norteadores bem delimitados que 

foram inclusive posteriormente homologados em 2002 por meio da Recomendação 193 da 

Organização Internacional do Trabalho.26 

Apesar do defendido por Singer, de que a forma cooperativista tende a ser a ideal para 

manifestação da economia solidária em sua essência, os empreendimentos podem constituir-

se sob vários modelos, como associações e empresas solidárias. Para que todas as formas 

organizacionais se encontrem em conformidade aos valores do sistema solidário é que se fez 

necessário definir preceitos próprios para o mesmo no Brasil, tais quais os elencados pelo 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária em sua Carta de Princípios:  

[...] a valorização social do trabalho humano, a satisfação plena das necessidades de 

todos como eixo da criatividade tecnológica e da atividade econômica, o 

reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia 

fundada na solidariedade, a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a 

natureza e os valores da cooperação e da solidariedade.  

 
26 OIT – Organização Internacional do Trabalho. Recomendação 193 - Promoção das Cooperativas votada na 

plenária da 90ª Conferência da OIT.  Genebra, 2002 Disponível em: 

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:31

2531:NO> (original). Livre tradução em: 

<http://www.sescoopsp.org.br/sms/files/file/Recomenda%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o%20193%20OI

T.pdf>. Acesso em: maio de 2019.  

http://www.sescoopsp.org.br/sms/files/file/Recomenda%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o%20193%20OIT.pdf
http://www.sescoopsp.org.br/sms/files/file/Recomenda%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o%20193%20OIT.pdf
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 Da observação das bases constitutivas apresentadas acerca de uma entidade 

econômico-solidária, depreende-se que a natureza jurídica da relação é caracterizada pelo 

vínculo de trabalho, e não pelo vínculo de emprego, mesmo no caso das empresas solidárias. 

É importante ressaltar a diferenciação entre ambas, uma vez que a relação de emprego é 

caracterizada pela conjunção dos critérios de subordinação; pessoalidade; continuidade; 

imparcialidade; horário de trabalho e salário, tal como prevê o Art. 3º da CLT.  

Com a ausência da hierarquização como fundamento para a constituição de um 

modelo solidário, exclui-se a possibilidade de subordinação em seu sistema, o que confere a 

seus integrantes uma relação de trabalho propriamente dita, sendo esta gênero da qual a 

relação empregatícia deriva e caracterizada por ser aquela em que se encontram presentes a 

equivalência de direitos e deveres entre as partes, prestação de serviços e quaisquer outras 

atividades que compreendam o labor humano. 

A Consolidação das Leis do Trabalho tinha originalmente o propósito geral de garantir 

a proteção do trabalhador na relação empregatícia, em razão da hipossuficiência do mesmo 

em relação ao empregador. Até a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 45 em 

dezembro de 2004, as relações de trabalho eram então julgadas pela Justiça Comum, nos 

Tribunais de Justiça. Após a EC, o Art. 114 da Constituição Federal, dentre muitas outras 

alterações, acabou por prever a as atribuições e ampliações das competências da Justiça do 

Trabalho, transferindo as ações trabalhistas antes processadas na Justiça Comum. Muito 

embora a Economia Solidária fosse um acontecimento relativamente recente à época, 

galgando pela sua consolidação institucional, nota-se que CLT permaneceu por consideráveis 

décadas tratando exclusivamente de relações jurídicas não-condizentes com a formatação do 

Movimento. Fato que por si só já obsta a aplicação da maioria de seus dispositivos à realidade 

econômico-solidária e suas peculiaridades. 

Dada a importância social, ambiental e econômica que a Economia Solidária possui, é 

de se apontar a existência de um interesse público para que haja garantia jurídica de seu 

fortalecimento e proteção das partes nela envolvidas. Entretanto, nestas primeiras décadas do 

milênio, acompanhou-se o inicial avanço do tema na tratativa de políticas públicas e 

legislativas, para o então mais recente declínio das mesmas, principalmente nos últimos três 

anos.  
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A contemporaneidade apresenta fatores políticos que ocasionalmente começaram a se 

estruturar no mesmo período, quais sejam: a ideologia neoliberal governamental e o projeto 

democratizante do país, configurando assim o que se denominou uma “confluência 

perversa”.27 Com a Constituição Federal de 1988 como marco da redemocratização do Brasil, 

os poucos trinta anos que se sucederam, desde então, apresentaram um forte anseio do povo 

enquanto nação para que a tomada de decisões institucionalizadas seguisse o referencial do 

interesse público e comum. Houveram significativos avanços nos movimentos sociais, 

sindicais e tantos outros marcadamente originados pela organização civil tendo em vista 

propostas aliando o desenvolvimento humano ao econômico. Entretanto, em razão da 

tendência neoliberal mundialmente crescente de intervenção mínima do Estado na regulação 

econômica e implicações decorrentes desta, observa-se uma transferência das 

responsabilidades estatais para a sociedade civil. O que se nota é então a sobrecarga de 

atribuições conferidas à autonomia de uma população, que acaba por não exercer poder 

suficiente para que as crises econômicas capitalistas, nos seus mais complexos aspectos e 

determinantes, fossem por si superadas.  

A Economia Solidária, neste ditame, usufruiu de uma crescente institucionalização 

durante as últimas duas décadas, mas em razão da intenção de governo em utilizar-se dela 

como ferramenta paliativa para a estabilização econômica do país e combate à pobreza. Desta 

forma, a proposta de solução permanente defendida pelo movimento que a originou em 

essência foi contrariada pela sua redução à medida provisória de se conferir renda a uma certa 

camada social, até que esta alcance outros meios de atuação no mercado de trabalho, 

preferencialmente os já tradicionais e existentes.  

 

4. ECONOMIA SOLIDÁRIA E LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Atentando-se ao fato de que é comum novas iniciativas legais tenderem 

preferencialmente ao escopo ideológico do que puramente o alcance do benefício gerado à 

coletividade, atualmente se encontram inúmeros projetos de lei tratando de Economia 

 

27 BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. A economia solidária como política pública: uma tendência de 

geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 6ª ed. Editora Cortez. São Paulo: 2012. 
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Solidária no Brasil estacionados em meio aos trâmites legislativos. Dentre eles, pode-se citar 

o PL 4.685/2012 (de iniciativa da Câmara dos Deputados e autoria do deputado federal Paulo 

Teixeira e outros), que, segundo bem trata sua ementa “dispõe sobre a Política Nacional de 

Economia Solidária e os empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de 

Economia Solidária e dá outras providências”. Até o presente, encontra-se no aguardo de 

apreciação pelo Senado Federal, desde o ano de 2017.28 29 

Há ainda, sob uma ótica um pouco mais contemporânea, muitos projetos de destaque 

como a PEC 69/2019 de iniciativa do senador Jaques Wagner, que visa incluir a Economia 

Solidária entre os princípios da Ordem Econômica.30 Também é possível constatar legislações 

sobre o tema concentradas nas municipalidades e estados, no que tange às suas esferas de 

competência. Entretanto, um marco legislativo de cunho federal ainda é ausente, por mais 

presentes que se façam as iniciativas solidárias ao longo do território brasileiro, como já 

demonstrado. 

A necessidade de regulamentação do trabalho exercido na economia solidária se dá 

pelo fato de que os demais grupos de trabalhadores no Brasil, sejam assalariados privados, 

profissionais liberais ou funcionários públicos, estão salvaguardados por determinações na lei 

que lhe asseguram minimamente a preservação de seus direitos enquanto trabalhadores. Pode-

se exemplificar o acesso à seguridade social, modelos diferenciados de arrecadação para 

previdência, seguro - desemprego, acidente de trabalho, punições em caso de assédio moral e 

abuso de autoridade entre muitos outros aspectos que permeiam o exercício de suas atividades 

e preservação de sua dignidade enquanto cidadãos.  

Ideologicamente, a proposta do movimento da Economia Solidária é de opor-se ao 

modelo dominante capitalista como uma forma substitutiva e melhor adequada as 

necessidades humanas contemporâneas. Porém, para alguns autores31, o objetivo almejado 

 
28 BRASIL. Câmara dos Deputados. Consulta a Ficha de Tramitação. 2019. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=559138> Acesso em:   junho de 

2019. 
29 BRASIL. Senado Federal. Consulta a Atividade Legislativa. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131528> Acesso em: maio de 2019. 

 
30 BRASIL. Senado Federal. Senado Notícias. PEC inclui a economia solidária entre os princípios da Ordem 

Econômica. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/10/pec-inclui-a-economia-

solidaria-entre-os-principios-da-ordem-economica>. Acesso em: junho de 2019 
31  BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. A economia solidária como política pública: uma tendência de 

geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 6ª ed. Editora Cortez. São Paulo: 2012, passim; 

WELLEN, Henrique. Para a crítica da economia solidária. 1ª ed. Editora Outras Expressões. São Paulo: 2012, 

passim. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=559138
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131528
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/10/pec-inclui-a-economia-solidaria-entre-os-principios-da-ordem-economica
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/10/pec-inclui-a-economia-solidaria-entre-os-principios-da-ordem-economica
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pela Ecosol pode ser frustrado na medida em que, na práxis, o movimento vem abarcando 

apenas as camadas mais marginalizadas socialmente e que se encontram excluídas do quadro 

formal de emprego, servindo apenas como método remanescente do capitalismo. 

Assim, uma vez que a grande massa integrante nos empreendimentos da Economia 

Solidária encontra-se em situação de vulnerabilidade social em decorrência de sua exclusão 

do mercado econômico tradicional, seria ilógico exigir que o mesmo grupo seja por si só 

responsável pelas implicações que lhe garantam um mínimo de dignidade e cidadania 

enquanto estiverem exercendo suas funções neste modelo. As condições desproporcionais em 

dispositivos legais em que estes trabalhadores encontram-se dificultam a organização, 

regulação e proteção nas suas relações de trabalho e nas relações que delas decorrem. A 

exemplo disto, observa-se o determinado pelo Art. 7º da Lei das Cooperativas de Trabalho 

que impõe uma série de exigências aos empreendimentos inseridos na forma societária 

cooperativa, não diferenciando ou especificando a realidade contábil dentre os tipos existentes 

de cooperativas, acabando por desfavorecer a viabilidade econômica no que tange às 

cooperativas populares solidárias. Veja-se:  

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; 

II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a 

prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de 

horários; 

III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

IV - repouso anual remunerado; 

V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 

VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 

 

VII - seguro de acidente de trabalho. 

§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo nos casos em 

que as operações entre o sócio e a cooperativa sejam eventuais, salvo decisão 

assemblear em contrário. 

§ 2º A Cooperativa de Trabalho buscará meios, inclusive mediante provisionamento 

de recursos, com base em critérios que devem ser aprovados em Assembleia Geral, 
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para assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput deste 

artigo e outros que a Assembleia Geral venha a instituir. 

§ 3º A Cooperativa de Trabalho, além dos fundos obrigatórios previstos em lei, 

poderá criar, em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive rotativos, com recursos 

destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, custeio, aplicação e 

liquidação. 

§ 4º (VETADO). 

§ 5º A Cooperativa de Trabalho constituída nos termos do inciso I do caput do art. 4º 

desta Lei poderá, em Assembleia Geral Extraordinária, estabelecer carência na 

fruição dos direitos previstos nos incisos I e VII do caput deste artigo. 

§ 6º As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho 

prevista no inciso II do caput do art. 4º desta Lei, quando prestadas fora do 

estabelecimento da cooperativa, deverão ser submetidas a uma coordenação com 

mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas 

atividades, eleita em reunião específica pelos sócios que se disponham a realizá-las, 

em que serão expostos os requisitos para sua consecução, os valores contratados e a 

retribuição pecuniária de cada sócio partícipe. 

Isto posto, ainda que o propósito do texto legal fosse garantir encargos trabalhistas 

mínimos aos trabalhadores de cooperativas – uma vez que a legislação de 1971 era omissa a 

este respeito -, na prática a Lei de 2012 acaba por desestimular empreendimentos solidários de 

se regulamentarem como cooperativas por não possuírem ativos financeiros para arcar com os 

mesmos custos trabalhistas exigidos à iniciativa privada. Não há, portanto, uma normatização 

jurídica que permitisse o acesso a uma adequação trabalhista proporcional aos rendimentos de 

cada empreendimento solidário. 

 A autonomia pregada pelo movimento limita-se a interpretação de autossuficiência e 

capacitação individuais para o bom funcionamento coletivo do empreendimento, mas permitir 

que este princípio seja estendido a uma aplicação de garantias trabalhistas por um grupo de 

forma individualizada, contribuiria para que este grupo continuasse marginalizado e não se 

desenvolvesse.32 

 Neste sentido, apesar de não abarcar especificamente as relações de trabalho, o PL 

4.685/2012 traz inovações no que tange à regulação de diretrizes próprias a serem seguidas 

pelo Poder Executivo na aplicação de uma política pública, os órgãos aos quais os 

 
32 BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. A economia solidária como política pública: uma tendência de 

geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 6ª ed. Editora Cortez. São Paulo: 2012, passim. 
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empreendidos poderão recorrer dentro do sistema nacional a ser criado, bem como impõe 

limitações básicas de caracterização dos empreendimentos solidários. 

Isto posto, alguns pontos do texto redigido merecem destaque. Já de início, o projeto 

em seu Art. 3º categoriza e descreve os princípios norteadores da Economia Solidária: 

Art. 3º São princípios norteadores das iniciativas de economia solidária:  

I - administração democrática, soberania assemblear; 

II - garantia da adesão livre e voluntária; 

III - estabelecimento de condições de trabalho decente;  

IV - desenvolvimento das atividades de forma ambientalmente sustentável;  

V - desenvolvimento das atividades em cooperação entre empreendimentos e redes 

da mesma natureza;  

VI - busca da inserção comunitária, com a adoção de práticas democráticas e de 

cidadania;  

VII - prática de preços justos, de acordo com os princípios do Comércio Justo e 

Solidário;  

VIII - respeito às diferenças e promoção da equidade de direitos de gênero, geração, 

raça, etnia, orientação sexual;  

IX - exercício e demonstração da transparência na gestão dos recursos e na justa 

distribuição dos resultados; e  

X - estímulo à participação efetiva dos associados no fortalecimento de seus 

empreendimentos.  

A exposição desde rol principiológico está, sobre linhas gerais, em conformidade com 

o defendido na obra de Singer e sucessores teóricos acerca do movimento de economia 

solidária brasileiro contemporâneo, e exerce importante função para embasar e limitar tanto as 

ações públicas concretas, quanto as normatizações que se sucedem no referido texto 

legislativo. Logo em seguida, o Art. 4º traz previsão sobre as características constitutivas de 

um empreendimento solidário, beneficiário da Política Nacional de Economia Solidária, quais 

sejam:  

I - ser uma organização coletiva e democrática, singular ou complexa, cujos 

participantes ou sócios são trabalhadores do meio urbano ou rural; II - exercer 

atividades de natureza econômica como razão primordial de sua existência; III - ser 

uma organização autogestionária, cujos participantes ou associados exerçam 

coletivamente a gestão das atividades econômicas e a decisão sobre a partilha dos 

seus resultados, através da administração transparente e democrática, soberania 

assemblear e singularidade de voto dos sócios, conforme dispuser o seu estatuto ou 
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regimento interno; IV – ter seus associados direta ou preponderantemente 

envolvidos na consecução de seu objetivo social; V - distribuir os resultados 

financeiros da atividade econômica de acordo com a deliberação de seus associados, 

considerando as operações econômicas realizadas pelo coletivo; VI - realizar pelo 

menos uma reunião ou assembleia trimestral para deliberação de questões relativas à 

organização das atividades realizadas pelo empreendimento; e VII - destinar parte do 

seu resultado operacional líquido para auxiliar outros empreendimentos equivalentes 

que estejam em situação precária de constituição ou consolidação, no 

desenvolvimento comunitário e para a formação política, econômica e social dos 

seus integrantes. 

Da leitura dos incisos no referido artigo, observa-se compatibilidade com os limites 

que definem um empreendimento econômico solidário (EES) de acordo com o Sistema de 

Informações em Economia Solidária (SIES) 2009/2010, documento orientador das ações antes 

realizadas pela SENAES, no âmbito do hoje extinto Ministério do Trabalho. De acordo com o 

mesmo, seriam consideradas EES: 

as organizações coletivas (suprafamiliares singulares e complexas, tais como: 

associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de 

trocas, redes e etc.); cujos participantes ou sócios(as) são trabalhadores(as) dos 

meios urbano e rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim 

como a alocação dos resultados; permanentes, incluindo os empreendimentos que 

estão em funcionamento e aqueles que estão em processo de implantação, com o 

grupo de participantes constituído e as atividades econômicas definidas; que 

disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência real e que realizam 

atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de 

crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de comercialização 

(compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário. 

Ainda de acordo com o SIES 2009/2010 (p. 04) a definição de empreendimento 

solidário busca abarcar uma nova formatação, como mecanismo de “ação política”, podendo 

constituir-se tanto como cooperativas, como também associações, sociedades ou outras 

configurações. As exigências fundamentais para sua constituição seriam um modelo com a 

previsão jurídica estabelecida e a constatação de elementos caracterizantes de um EES, 

possibilitando desta maneira um conceito “includente” do mesmo. Simultaneamente, tal 

noção valer-se-ia de um fundamento excludente, pois eliminaria a presença “das organizações 

capitalistas e das formas não capitalistas familiares e autônomas (individuais)”. Corroborando 

com este entendimento, o Art.4º do PL 4.685/2012 comtempla em seus parágrafos: 
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§ 1º Para efeitos desta lei, os empreendimentos econômicos solidários podem 

assumir diferentes formas societárias, desde que contemplem as características do 

caput.  

§ 2º Não serão considerados empreendimentos econômicos solidários aqueles cujo 

objeto social seja a intermediação de mão de-obra subordinada. 

Nota-se que o Parágrafo segundo tem a responsabilidade de impedir a exploração 

econômica e portanto, a classificação capitalista que pudesse incidir sobre os EES em seu 

desvirtuamento – o que atualmente é possível com base nos textos legais insuficientemente 

precisos da CLT e da Lei nº 5.764 de 1971 acerca do tema. O Art. 21 do mesmo texto também 

reforça esta determinação: “Art. 21. Os empreendimentos econômicos solidários serão 

classificados como sociedades de fins econômicos sem finalidade lucrativa.” No tocante à 

informalidade, o Projeto de Lei é permissivo, como se depreende do Art.8º: 

 Art. 8º Os principais beneficiários das políticas públicas de economia solidária são 

os Empreendimentos Econômicos Solidários, que podem assumir diferentes formas 

societárias, inclusive a de grupos informais, desde que contemplem as características 

do artigo 4º desta Lei. 

Cumpre frisar que a informalização é um fator estrategicamente proveitoso para o 

sistema capitalista, uma vez que os empregadores se eximem do pagamento de encargos 

trabalhistas.  A evolução dos processos na esfera do trabalho deu-se para uma fragmentação e 

precarização dos cargos de emprego, antes existentes de forma “integral e coesa”.33 Desta 

forma, a principal problemática envolvendo o sistema econômico atual e o mercado de 

trabalho estaria direcionada sobre a maioria da população, que habilitada para atividades 

laborais, as exerce de sobremaneira sobre o nimbo da informalidade.  

Assim, estes trabalhadores, não possuindo certeza sobre a continuidade e frequência 

da renda auferida, estariam em uma escala crescente de multiplicação em todas as nações, 

uma vez que a especificação da mão-de-obra, acúmulo de funções e modernização da 

estrutura nos meios de produção são consequências da exploração econômica decorrente do 

capital. O desafio da Economia Solidária seria então servir como meio não-capitalista de 

exercício do trabalho, mas independente das crises consequentes do modelo capitalista, ou 

 
33 OLIVEIRA, Florença Dumont. Economia solidária e direito do trabalho: pontos de interseção, de 

interrogação e de esperança. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Programa de Pós-Graduação em Direito. Belo Horizonte: 2007, apud Silva, 2002, p. 30. 
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seja, buscar o ideal de alternativa substitutiva do sistema hegemônico e não uma alternativa 

para comtemplar os excedentes deste sistema. 34 

Para os referidos autores, não seria profícuo que a Economia Solidária se prestasse 

ao papel essencial de abarcadora dos trabalhadores informais, assim como também não 

mantivesse os trabalhadores dela integrantes dentro do quadro informal. De todo modo, “o 

ideal, entretanto, é que os empreendimentos se formalizem (da forma que lhes convier), até 

mesmo para facilitar o apoio pelo governo ou por outras entidades.”35 De acordo com o Atlas 

Digital da Economia Solidária referente aos dados do Segundo Mapeamento Nacional de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), realizado pela SENAES em 2013, a 

proporção de empreendimentos solidários informais não é majoritária no Brasil, porém ainda 

assim alarmante, como se depreende da leitura do gráfico:  

 

GRÁFICO 5 

 

Os setores do gráfico acima são traduzidos em números e separados entre as 

unidades da federação, conforme ilustrado na tabela abaixo:  

TABELA 2 

 
34 SINGER, 2002, Ibidem; OLIVEIRA, 2007, Ibidem, passim. 
35 OLIVEIRA, 2007, Ibidem. 
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Em outro liame, denota-se que a formalização dos EES pode não ser a melhor 

alternativa para os mesmos pois a hierarquização de poder da estrutura jurídica é semelhante a 

um modo de organização social burguês-patriarcal e a constituição de formas coletivas de 

organização existentes legalmente exige complexidade e um conhecimento jurídico 

especifico, muitas vezes inacessível para os integrantes dos empreendimentos solidários de 

forma autônoma. 36 O projeto de lei, desta forma, também não inova para a criação de uma 

forma jurídica híbrida de agrupamento coletivo voltada especificamente para as necessidades 

da Economia Solidária para contrapor as classificações já existentes no ordenamento. 

No que tange às esferas econômicas e sociais, a fim de equalizar oportunidades para 

os empreendimentos solidários em relação aos demais sujeitos de direito, o PL 4.685/2012 

traz dispositivos como o Art. 10 e 11, em que destacam-se as determinações que garantem aos 

EES a equalização da taxa de juros quando contraírem dívidas oriundas de financiamentos de 

projetos econômicos solidários previstos legalmente, além da realização de operações de 

crédito sem exigência de apresentação de garantias reais, podendo estas serem substituídas 

por outras alternativas. O Art. 20, contribuindo para a melhor organização financeira e 

 
36 PITA, Flávia Almeida. Formalização e economia popular solidária: o modelo de pessoa jurídica como 

sintoma da colonialidade do poder. Revista Brasileira de Sociologia do Direito, v.3,n.1,jan./abr. 2016. 

Disponível em: <http://revista.abrasd.com.br/index.php/rbsd/article/view/63/64>. Acesso em: Fevereiro de 2019. 
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subsistência dos empreendimentos, autoriza a criação pelo Poder Executivo de um Fundo 

Nacional da Economia Solidária (FNAES) para “centralizar e gerenciar recursos 

orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Economia 

Solidária”. 

Assim, da análise integral do Projeto de Lei em questão, não se verifica nenhuma 

regulação no que tange às garantias legais trabalhistas ou previdenciárias que poderiam ser 

formuladas para uma aplicação exclusiva à realidade da Ecosol, permitindo a continuidade da 

vulnerabilidade dos associados nestes aspectos. Dada a relevância social do papel 

desempenhado pelos empreendimentos, a institucionalização pelo Estado de regimes 

tributários diferenciados aos membros da Economia Solidária também seria justificável e 

afetaria diretamente a manutenção do EES. Entretanto, permanecem inexistentes iniciativas 

legislativas com tais propósitos.  

Até o presente, em relação à proteção jurídica dos grupos integrantes da Economia 

Solidária, estão sendo aplicadas, conforme o caso concreto, as disposições referentes às 

formas jurídicas de constituição coletiva a que optarem por formalizar. No que tange à forma 

“cooperativa”, encontram-se em vigência a Lei nº 5764/1971 (Política Nacional e regime 

jurídico das cooperativas sociais) e a Lei nº 12.690/2012 (Lei das cooperativas de trabalho), 

além dos Artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil de 2002 (CC). 

Segundo Singer a cooperativa seria a forma pura e essencial de manifestação da 

Economia Solidária. Entretanto, de acordo com o Atlas da Economia Solidária, o modelo 

estaria presente em apenas 8,8% dos empreendimentos solidários no país entre os anos de 

2009 e 2013, precedido de 10% no período de 2005/2007.  Sobre tal contradição, a pouca 

expressão do modelo na pesquisa, pode ser explicada por conta da: 

complexidade estrutural e a onerosidade contábil e financeira existentes na 

organização de uma cooperativa, agravadas, inclusive, pela impossibilidade de 

adoção do Simples Nacional, regime diferenciado, simplificado e compartilhado de 

arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. A não participação, sobretudo nos 

ramos mais beneficiados por este regime tributário, a citar comercialização e 

produção, confere uma desvantagem de atuação no mercado.37  

 
37 CASTRO, Carla Appollinario de; SANTOS, Hudson Silva dos. Trabalho associado no Brasil e 

precarização: uma breve análise da forma jurídica de grupos produtivos. Congreso ALAS Costa Rica 2015, 

XXX. (Org.). XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 1ed. San José, Costa Rica: 

Asociación Latinoamericana de Sociología., 2016, v. 1, p. 1-11 apud PITA, 2016. 
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Os Artigos 3º e 4º da Lei 5.764/1971 e os artigos supramencionados do CC, trazem a 

definição de cooperativa, por saber, em linhas gerais: a sociedade em que os integrantes são 

obrigados de maneira recíproca a constituir a atividade econômica de que todos usufruam, de 

forma maneira material ou laboral e sem fins lucrativos. A natureza jurídica do modelo é de 

sociedade civil e não é permitido a possibilidade de decretação de falência.  

A chamada “Nova Lei das Cooperativas de Trabalho” (Lei nº 12.690/2012) teve 

como propósito evitar e coibir que o fenômeno de “falsas cooperativas” continuasse a ocorrer, 

e serviu para complementar, no que coubesse, a Lei nº 5.764/1971 e o Código Civil no tocante 

as cooperativas. Além disso, legitima as cooperativas de trabalho na esfera jurídica, visando 

trazer garantias que possibilitassem um desenvolvimento das circunstâncias laborais destas 

sociedades e buscando atender algumas das necessidades pleiteadas pelo movimento de 

economia solidária.38 

A estrutura organizacional e funcional das cooperativas é modificada, de certa 

maneira, a partir do maior alcance de direitos por meio de seus participantes. A referida 

legislação de 2012, revoga o art. 442 da CLT; institui o Programa Nacional de Fomento às 

Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP); regulamenta a Relação Anual de Informações das 

Cooperativas de Trabalho (RAICT) e busca apresentar formas de coibir a existência de 

cooperativas que intermediam a mão de obra – causando seu desvirtuamento. No que tange as 

principais modificações introduzidas pela Lei nº12.690/2012 em relação ao texto legal de 

1971, expõe-se o quadro comparativo apresentado abaixo39: 

 

 

 

 

 

 

 

 
38  PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira. Repositório IPEA. A Nova Lei de Cooperativas de 

Trabalho no Brasil: novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho nº 53. Economia Solidária 

e Políticas Públicas. 2012. Disponível em: 

<repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3872/1/bmt53_econ04_novalei.pdf> Acesso em: junho de 2019. 
39 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira. Repositório IPEA. 2012. Ibidem.  
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TABELA 3  
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Da leitura do exposto e do que se depreende no Relatório de Pesquisa sobre os Novos 

Dados de Economia Solidária no Brasil40, ainda que a Nova Lei sobre Cooperativas de 

Trabalho simplificasse e particularizasse alguns processos, o baixo grau de adesão dos 

empreendimentos solidários ao formato cooperativo pode ser justificado, pois o ordenamento 

jurídico continua a exigir procedimentos com alto nível de burocratização e complexidade 

administrativa para sua concepção e formalização. Segundo o mesmo relatório, a falta de 

disponibilidade de tempo e recursos dos trabalhadores para cumprir tais exigências explica a 

razão por trás das estatísticas apontarem que aproximadamente 90% dos empreendimentos 

estão classificados como informais (30%) ou sob o modelo de associações (60%). Neste 

mesmo sentido, Castro e Santos apontam que este percentual serve como demonstrativo da 

precarização do trabalho no Brasil, uma vez que os grupos em questão se encontram em 

situação de vulnerabilidade no tocante ao ingresso regulamentado no mercado de trabalho. 

Há ainda, outras controvérsias acerca da organização cooperativa na forma como 

encontra-se atualmente regulamentada. Apesar da Lei nº 12.690/12 apresentar princípios 

coerentes com as diretrizes da economia solidária – “tais como adesão voluntária e livre, 

gestão democrática, intercooperação, interesse pela comunidade e não precarização do 

trabalho” – segundo o entendimento de algumas instituições a mesma poderia facilitar a 

 
40 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os Novos Dados do Mapeamento de Economia Solidária 

no Brasil: notas metodológicas e análise das dimensões socioestruturais dos empreendimentos. Relatório de 

Pesquisa. 2016. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7410/1/RP_Os%20Novos%20dados%20do%20mapeamento%20

de%20economia%20solid%C3%A1ria%20no%20Brasil_2016.pdf>  Acesso em: Fevereiro de 2019. 
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proliferação de falsas cooperativas no meio rural; dificultar a fiscalização do cumprimento 

dos direitos trabalhistas pelo órgão competente; restringir a participação de cooperativas em 

licitações; onerar a constituição de cooperativas por inciativas populares e limitar a 

distribuição de excedente nas cooperativas que exercem atividades complexas.41 

A Lei neste caso, não seria suficientemente robusta para sanar integralmente o 

problema que permeia o avanço de cooperativas com finalidades deturpadas em razão da 

precarização pela terceirização do trabalho nas empresas ou instituições públicas, sob o 

interesse da redução de custos por estes. 

Assim, ainda se faz presente a necessidade de uma dissertação legislativa que abarque 

as diferenciações dos empreendimentos solidários de forma geral, garantindo que seus 

trabalhadores possam exercer suas atividades dignamente. Neste sentido, é pertinente tornar 

objetivo e analítico o debate sobre o que definiria as condições de um “trabalho decente”. 

A OIT impõe que a definição de trabalho decente visa a adoção de critérios que 

possibilitem à todas as pessoas exercer um trabalho: 

[...] digno e produtivo em condições de liberdade, eqüidade, segurança e dignidade 

humana; e ao mesmo tempo, para que a criação de empregos dignos e de qualidade 

ocupe um lugar central na formulação das políticas econômica e social nos 

diferentes países membros da OIT, dentre os quais se encontram a Colômbia e o 

Brasil. O conceito de trabalho decente busca definir níveis de segurança 

socioeconômica, por meio do respeito universal aos princípios e direitos 

fundamentais do trabalho e do reforço do dialogo social, compreendendo seis 

aspectos, quais sejam: oportunidades de trabalho; trabalho em condições de 

liberdade; produtivo; eqüidade no trabalho; segurança do trabalho; dignidade do 

trabalho.42 

A Organização Internacional do Trabalho, inclusive, vem propondo o reconhecimento 

das cooperativas como meio de incentivo ao desenvolvimento, como o exemplificado pela 

Recomendação OIT de nº 193/2002. Segundo o entendimento de alguns teóricos, como 

 
41 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira. Repositório IPEA. A Nova Lei de Cooperativas de 

Trabalho no Brasil: novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho nº 53. Economia Solidária 

e Políticas Públicas. 2012. Disponível em: 

<repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3872/1/bmt53_econ04_novalei.pdf> Acesso em: Junho de 2019.  
42

 OIT. Organização Mundial do Trabalho. Medición del Trabajo Decente. Oficina Internacional do Trabalho. 

Genebra, 2008. Disponivel em: <http://www.ilo.org/integration/resources/mtgdocs/lang--es/docName--

WCMS_098040/index.htm.> Acesso em: janeiro de 2019. (livre tradução) 
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Pereira e Silva, a Lei nº 12. 690/2012 busca atender a esta Recomendação, que objetiva a 

promoção das cooperativas e determina o estímulo para criação de políticas públicas em todas 

as nações signatárias acerca da solidificação e avanço do modelo cooperativo, observando os 

valores e princípios deste.43 Os autores destacam ainda, que a referida Lei foi pertinentemente 

sancionada no ano de 2012; o mesmo de celebração como “Ano Internacional das 

Cooperativas” pela ONU. 

 Isto posto, no tocante à inclusão legal da Economia Solidária no ordenamento jurídico 

brasileiro, não há normatização suficientemente robusta e de alcance nacional que garanta a 

acessibilidade dos trabalhadores aos mesmos direitos trabalhistas que os demais empregados 

públicos ou privados inseridos na lógica capitalista. Como se depreende da Justificação na 

redação do Projeto de Lei nº4.685/2012, no mundo todo, iniciativas solidárias têm enfrentado 

dificuldades de diversas naturezas para se estabelecer e desenvolver. A omissão legislativa é 

comum a muitas nações, e o Brasil compartilha da mesma problemática – demonstrando seu 

descaso perante à novas propostas político-econômicas de desenvolvimento humano, 

distribuição de renda e combate à desigualdade social. Não há leis em vigor no país que 

caracterizem as organizações da Economia Solidária de forma bem definida ou prevejam o 

incentivo e desenvolvimento das mesmas, excluindo assim os empreendimentos solidários da 

conceituação de sujeitos de direito.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

A busca pela reestruturação do modelo capitalista de produção está vinculada 

diretamente à necessidade de mudanças nas relações de trabalho existentes neste sistema, 

visto que a exploração econômica tem como consequência a crescente exclusão social para o 

acesso dos direitos humanos fundamentais.  Da análise do processo histórico, demonstra-se 

que a Economia Solidária surge a partir do propósito em tornar a subsistência, dignidade 

humana e qualidade de vida fatores de alcance democrático, por meio do trabalho. Houve 

profunda ampliação e consolidação de inciativas solidárias a partir de 1980 no Brasil, em 

razão da precarização e desestruturação das relações de trabalho. Atualmente, os 

 
43 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira. Repositório IPEA. A Nova Lei de Cooperativas de 

Trabalho no Brasil: novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho nº 53. Economia 
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empreendimentos solidários estão contidos em um universo de 1.423.631 pessoas associadas 

em território brasileiro, representando assim, um enorme contingente de trabalhadores.44  

O Direito tem papel legitimador e definidor para a tomada de ações. Os estudos sociais 

voltados para a área econômico-solidária auxiliam na verificação da realidade e na 

formulação de ideais a serem alcançados. A ciência jurídica não limita-se apenas à esfera 

legal, o que possibilita a análise do estudo de caso sobre variados aspectos do Direito. Ainda 

assim, a iniciativa legislativa se demonstra como importante meio de representação dos fatos 

sociais. O estabelecimento de limites no que tange à conceituação, proteção, incentivo e 

controle das particularidades envoltas na Economia Solidária encontra registro atual em 

pesquisas de mapeamento, relatórios estatísticos e estudos teóricos, mas permanece sem 

ocupar algum regulamento jurídico de forma concisa. 

Assim, estabelecer estratégias jurídicas a fim de garantir os direitos nas relações 

inseridas na Economia Solidária é uma atribuição que demanda esforços por parte dos 

pesquisadores, trabalhadores, associações civis, entidades de representação, instituições 

públicas e etc. Esta tarefa tem se mostrado desafiadora por necessitar levar em consideração: 

i) a proteção contra a precarização dos direitos dos trabalhadores coletivos, em 

suas relações internas e externas; ii) proteção as relações jurídicas travadas pelos 

grupos, considerando-se especialmente a posição do Estado, e a tendência de que 

arranjos alternativos e benefícios fiscais sejam apropriados por práticas que 

inversamente legitimem a precarização ou aproveitados para fins de sonegação, 

por via da simulação; iii) garantia de acessibilidade pelos grupos (linguagem, 

acesso geográfico, custo etc.) aos procedimentos de controle burocráticos 

minimamente necessários. 45 

O arcabouço jurídico poderia vir a evitar o desvirtuamento da atividade solidária; 

trazer reconhecimento social; facilitar o acesso à financiamento e crédito pelos 

empreendimentos; estimular o crescimento do modelo e a consequente distribuição 

democrática de renda; conceder diretamente direitos fundamentais conforme as 

especificidades da área. 

 
44 IPEA. Instituto de Pesquisa Economica Aplicada. Os Novos Dados do Mapeamento de Economia Solidária 
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Resta demonstrado que a maior parcela dos participantes na Ecosol econtram-se, de 

forma geral, em situação de vulnerabilidade social, enfrentando uma série de contrariedades 

impostas tanto pela realidade político-econômica, quanto pela ausência de respaldo 

institucionalizado por parte do Estado. Tal indicador é característico de iniciativas populares 

oriundas da marginalização na estrutura econômica.  

A reunião das informações já existentes sobre o campo da Economia Solidária pode 

vir a possibilitar intervenções públicas por meio de políticas específicas, como programas de 

apoio e fomento e/ou a partir de normatizações jurídicas. É importante que este movimento se 

dê em conjunto com as entidades de interesse sobre o tema, tais quais os Conselhos e Fóruns 

Participativos, Instituições de Ensino e Pesquisa e os próprios trabalhadores diretamente, para 

que os ensejos da Economia Solidária brasileira estejam de fato refletidos no organismo 

estatal. 

 Ainda que não haja uma solução bem definida sobre como este objetivo será 

alcançado, desde já poderiam ser executadas atitudes que visem abranger as especificidades 

do modelo solidário, como a análise do magistrado sobre o caso concreto e a previsão 

doutrinária nas ciências jurídicas. Quanto a legislação, no tocante à sua edição e publicação, 

deve-se observar não apenas delimitações sobre os direitos, mas também a previsão de 

mecanismos que garantam a efetividade do proposto.46 

 Cumpre destacar ainda que, é improvável o avanço do tema no meio legislativo na 

conjuntura política atual, em razão de seus motivadores ideológicos e dos já constatados 

recuos recentes no que tange à ampliação de direitos ao trabalhador. 

Por fim, frisa-se a análise conclusiva: 

Para alguns, a economia solidária desponta-se como uma nova bandeira socialista. 

Outros dirão que é apenas uma utopia ou algo provisório. Ainda que não chegue, um 

dia, a possuir toda a abrangência almejada, poderá representar, no mínimo, ao criar 

contradições dentro do sistema econômico, um passo adiante para sua 

humanização.47 

 

 

 

 
46 OLIVEIRA, Florença Dumont. Economia solidária e direito do trabalho: pontos de interseção, de 

interrogação e de esperança. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Programa de Pós-Graduação em Direito. Belo Horizonte: 2007. 
47 Ibidem. 
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