
INSS – 15 % SOBRE SERVIÇOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO 
BOA NOTÍCIA – RESPEITO À CONSTITUIÇÃO 
 
As Cooperativas de Trabalho, e, principalmente os Tomadores dos Serviços 
dessas Cooperativas obtiveram no último dia 23 de abril uma boa notícia vinda 
do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que por unanimidade, reconheceu a 
inconstitucionalidade do artigo 22, IV da Lei nº 8.212/91. Decisão unânime, 
advinda do voto do relator ministro Dias Tóffoli, no julgamento do Recurso 
Extraordinário 595.838. 
 
A questão tributária da ilegalidade da incidência, já foi objeto de inúmeros 
artigos, basta um clique no nosso amigo “google” e teremos acesso a muito 
material. 
 
Não há dúvidas que efetivamente a Casa Suprema do Judiciário, enfim, julgou 
acertadamente e decidiu da forma exata como nós brasileiros de verdade 
sempre esperamos, sem o viés político, com fundamento técnico e 
constitucional (apoio ao cooperativismo). 
 
O que mais interessa trazer à baila é a satisfação que nós Cooperativistas 
devemos sentir aos nos depararmos com decisões como esta, acreditando que 
nem tudo está perdido, que há sim luzes e mais luzes no fim do túnel. 
 
Que apesar das impertinentes investidas do Ministério Público do Trabalho, 
que por questões meramente ideológicas, não se permite ultrapassar as 
amarras da “atividade fim” e da “presunção de fraude”, para respeitar o 
Cooperativismo, não devemos nos acovardar e desistir da luta, pois perdemos 
batalhas, mas não perdemos e não vamos perder a Guerra. 
 
Que apesar da insistência da Administração Pública, principalmente no 
Munícipio de São Paulo, governado pelo “partido dos trabalhadores” (que 
contradição?!), em proibir a participação das Cooperativas nas licitações 
públicas, sem nenhum amparo legal, usando fundamentos equivocados como o 
artigo 5º da Lei nº 12.690/12 e Decreto Municipal nº 52.091/11, revogado pela 
Lei nº 15944/13, que expressamente em seu artigo 1º PERMITE a participação 
de Cooperativas, há caminhos de lucidez, como a decisão do Supremo. 
 
O que me fez escrever este artigo é a alegria da certeza que não devemos, em 
hipótese nenhuma, nos deixar sufocar por aqueles que não visualizaram ainda, 
o COOPERATIVISMO como o melhor dos caminhos, como a solução mais 
prática para reduzir o abismo entre as classes sociais e efetivamente fazer 
redistribuição de renda, e, elevar as relações de trabalho no Brasil a condições 
de dignidade em níveis de países desenvolvidos. 
 
Vamos continuar lutando, sempre, cada vez mais unidos, pois estamos do lado 
certo e vamos vencer!! 
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