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CATEGORIA I: ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO  

1 INTRODUÇÃO 

O cooperativismo nasceu para combater as desigualdades e exploração qual os trabalhadores 

eram submetidos. A cooperativa é considerada forma de inclusão social e demonstra forte 

concorrência as empresas por conta do seu regimento e seus princípios. 

Este resumo tem o intuito de observar como se dá a atuação dos advogados através do estudo 

de referências bibliográficas, seguindo a linha do tempo, desde a primeira cooperativa 

mundial, as referências de sua criação, como obteve tamanho sucesso para serem 

reconhecidas judicialmente, conquistando o tratamento adequado devido a suas singularidades 

e como o cooperativismo tem sido inserido na formação do advogado para que possam tratar 

devidamente de tais requisitos. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa será realizada com base na pesquisa aplicada, exploratória e descritiva. Quanto 

a fonte de informação será utilizada pesquisa bibliográfica, levantamento e documental, 

baseando-se principalmente nas obras de Mladenatz (2003), Wakulicz com sua obra 

Legislação cooperativista e Franke no livro Direito das sociedades cooperativas: direito 

cooperativo, sobre doutrinas cooperativistas, origens e evolução. Será utilizada a pesquisa de 

campo, abordagem será qualitativa e para a coleta de dados serão realizados entrevistas e 

questionários.  

3 RESULTADOS  

De acordo com as informações disponíveis no site oficial da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) sobre os advogados atuantes do município de Capanema- PR, serão contatados para 

saber quais deles atuam/ atuaram no direito cooperativo. O advogado que tiver alguma 

experiência nesse ramo será convidado para uma entrevista em seu próprio escritório no 

horário marcado. Serão realizadas entrevistas em todas as sete cooperativas do município, 

Coagro, Cohabe, Coopafi, Cresol, Frimesa, Sicoob e Sicredi e serão contatados com o fórum 

de Capanema para conseguir a estimativa de processos envolvendo cooperativas no 

município.  

Ao consultar a grade curricular de sete instituições de ensino superior na região sudoeste de 

Paraná próximas ao município de Capanema, que oferecem o curso de graduação de Direito, 

concluímos que nenhuma delas contam com uma disciplina autônoma de direito cooperativo. 

A criação de uma disciplina autônoma de direito cooperativo inserido na graduação do 

advogado, traz reconhecimento e melhor cumprimento das leis, visto que grande parte da 

sociedade jurídica, como procuradores, defensores, magistrados e até mesmo professores, 

desconhecem tal área. (SANTOS, 2013). Fátima Nancy Andrighi, ministra do superior 

tribunal de justiça, defende o direito cooperativo como ramo autônomo do direito, onde diz 

que “O fato de apresentarem relações jurídicas com associados e terceiros e operacionalidade 

originais, faz com que não caibam de forma adequada em outros ramos do direito, como 

Direito Civil, comercial ou administrativo, tornando-se necessário um ramo do direito 

próprio, o direito cooperativo.” (ANDRIGHI apud SANTOS, 2013) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante a fundamentação teórica apresentada percebesse que o cooperativismo demonstra 

crescimento significativo e apresenta características próprias, tornando então importante um 

tratamento jurídico especifico. Apesar dos pontos frisados na fundamentação concluímos que 

nenhuma das instituições que oferecem o curso de direito na região sudoeste do Paraná, tem a 

disciplina do “direito cooperativo” inclusa em sua grade curricular. A falta de conhecimento 

da sociedade jurídica em relação ao cooperativismo dificulta o tratamento jurídico adequado 

às cooperativas. 


