
INTRODUÇÃO

A seção Economia Solidária e Políticas Públicas do boletim Mercado de Trabalho: conjuntura 
e análise realiza, em 2012, um processo novo de publicação de textos. Diferentemente dos 
anos anteriores, quando os autores eram convidados a escrever os artigos para esta seção, 
este ano foi aberta uma chamada de artigos para serem selecionados e publicados nos quatro 
números deste ano.

Até o dia 10 de janeiro de 2012 recebemos 19 artigos, que foram agrupados de acordo 
com diversas temáticas. Continuaremos a receber trabalhos para os próximos números, de 
acordo com a chamada pública disponível no site do Ipea. Assim, para este número 50 do 
boletim, foram selecionados três textos, que tratam da temática Finanças Solidárias, a partir 
de diferentes perspectivas. Os textos foram ordenados partindo de uma visão mais geral 
sobre a temática até a análise de casos particulares.

Abrindo a sessão, o artigo de Idalvo Toscano, denominado Microfinanças: elementos para 
uma política pública, apresenta uma crítica importante ao atual modo de funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo o autor, o SFN, como é estabelecido na Cons-
tituição Federal, deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do país e a servir aos interesses da coletividade, necessitando, para isto, ser adequadamente 
regulado – o que não acontece na prática. Não se percebendo a questão das finanças como 
política pública, afirma o autor, a possibilidade de desenvolvimento socioterritorial se reduz 
drasticamente. Nesse sentido, o acesso a serviços financeiros precisa ser compreendido como 
um direito de toda a sociedade, devendo ser garantido pelo Estado. Por isso, a urgência de 
se afirmar, no Brasil, a necessidade de um marco regulatório específico para o segmento de 
crédito popular e solidário que possibilite às organizações que atuam na área de “micro-
crédito” se viabilizarem. Isso poderia difundir e diversificar a prestação desses serviços nos 
territórios, democratizando seu acesso.

Um dos atores mais importantes a ser considerado nos sistemas de finanças solidárias 
são as cooperativas de crédito. Nesse sentido, o segundo artigo desta seção, de Maria Edite 
Machado Oliveira da Silva e Nara Eloy Machado da Silva, aparece como um facho de luz 
neste campo ainda nebuloso. Em seu trabalho, intitulado As cooperativas de crédito e os 
efeitos da súmula 262 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as autoras discutem a exceção 
estabelecida à súmula do STJ, de abril de 2002, que prevê que deve incidir “imposto de 
renda sobre os resultados das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas”. O artigo 
esclarece que as aplicações financeiras são atos essenciais às cooperativas de crédito e por 
isso configuram ato cooperativo, o qual, normalmente, não pode ser tributado. Adotando 
esse entendimento, em outubro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou esta 
decisão, que tem consequências muito positivas para promover as cooperativas de crédito 
como agentes de transformação social.

Encerrando esta seção, o terceiro artigo tem como tema A experiência de fomento 
público a fundos rotativos solidários no Nordeste: o caso da Rede Bodega. Escrito por Alcides 
Gussi, Claricio dos Santos Filho e Gláucia Furtado Brasil de Almeida, o texto apresenta a 
experiência desta rede, formada por 50 grupos produtivos e apoiada dentro do Programa 
de Apoio a Projetos Produtivos Solidários (PAPPS) – financiado por recursos não reembol-



sáveis oriundos de parcela do lucro do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Segundo os 
autores, a noção de gestão social compartilhada de recursos públicos é uma especificidade 
que decorre da prática ancestral dos Fundos Rotativos Solidários. No contexto atual, esta 
pode ser uma orientação metodológica fundamental a ser considerada na construção de um 
programa de finanças solidárias de caráter emancipatório, com vistas a uma política nacional 
de financiamento da economia solidária.




