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CATEGORIA I: ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO  

1 INTRODUÇÃO 

O cooperativismo vem evoluindo e com ele as leis que o regem. A Lei 5.764 é a principal lei 

que rege as cooperativas, porém, está com alguns tópicos inválidos que não foram revogados 

no papel, ou seja, há desatualizações na lei. Quando a lei que está no papel como válida, 

apesar de haver norma mais atualizada ou superior hierarquicamente que a cancela, porém ela 

não está explicitamente revogada na lei, é chamada de ab-rogação tácita. Não ter o 

conhecimento de quais são os elementos da lei 5.764/71 que estão ab-rogados tacitamente, ou 

ainda, não saber que há ab-rogação tácita na lei, é o problema que este artigo pretende 

resolver. O objetivo geral é constatar na lei os elementos ab-rogados tacitamente, e como 

objetivos específicos, pesquisar sobre a lei e ab-rogação tácita, verificando e especificando os 

tópicos inválidos. A organização do texto se dará em introdução, materiais e métodos, 

fundamentação teórica, considerações finais e referências. 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. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas as estratégias da pesquisa aplicada, pois há uma busca para a solução de um 

problema prático. Exploratória, já que a pesquisa é prática e envolve a mudança e 

esclarecimento de conceitos. Descritiva, por descrever a realidade de forma imparcial. 

Bibliográfica a partir de fontes secundárias, dado que a pesquisa é feita através de materiais já 

elaborados. E abordagem qualitativa de pesquisa, onde há orientação filosófica e pressupostos 

contrários a pesquisa experimental. 

3 RESULTADOS  

A Lei 5.764 surgiu no período da ditadura, em exato no dia 16 de dezembro de 1971, e é esta 

lei “que norteia o Direito Cooperativo até os dias atuais, com atualizações através de leis 

esparsas, regulamentando setores cooperativos específicos, em especial o cooperativismo de 

crédito” (WAKULICZ et al, 2015). Desde o surgimento da lei até os dias atuais, ano de 2020, 

houveram mudanças na evolução legislativa das cooperativas brasileiras além da nova 

Constituição de 1988, mas estas não citaram as revogações à lei 5.764/71, tornando alguns 

artigos, parágrafos e incisos inválidos. Quando isso ocorre, é usado o termo Ab-rogação 

Tácita. O pensador Hans Kelsen traz uma teoria bastante conhecida no direito, a “Teoria Pura 

do Direito”. Essa teoria defende basicamente que o direito deve ser uma ciência pura e exata,  

e Kelsen explica essa teoria através de uma doutrina. O mesmo traz à tona a ideia de 

hierarquia das normas, explicando que sempre há uma norma superior que fundamenta a 

norma inferior. Cria também a famosa “Pirâmide Normativa de Hans Kelsen”, onde deixa 

explícito a ordem de superioridade de uma norma acima de outra inferior, mostrando que as 

leis se validam pois se baseiam em outras superiores hierarquicamente na pirâmide. Como 

exemplo, temos a lei 5.764/71 que é uma lei ordinária, e foi ab-rogada tacitamente por leis 

hierarquicamente superiores, como a lei complementar 130 de 2009, lei das cooperativas de 

crédito, e mesmo pela Constituição de 1988. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo cooperativo evoluiu, transformando-se em uma doutrina, e foram criadas normas 

jurídicas para regrá-lo. Pesquisado e esclarecido sobre o conteúdo de ab-rogação tácita e sobre 

a lei geral do cooperativismo brasileiro, nota-se o quanto a Lei 5.764/71 é essencial no que diz 

respeito à organização das cooperativas brasileiras, e que essa lei contém alguns elementos 

ab-rogados. Além de ab-rogados, alguns parágrafos, artigos e incisos também podem estar 

revogados expressamente, ou seja, nesse caso é explícito no papel sua invalidez. 


