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RESUMO 

O movimento cooperativista nasceu durante a revolução industrial opondo-se 

ao liberalismo econômico. Foi o subterfúgio encontrado pelos trabalhadores 

para enfrentar a miséria que lhes era imposta por meio de um modelo de 

gestão capaz de solucionar os problemas econômicos e sociais. As 

cooperativas nasceram com base em princípios e valores pautados na 

solidariedade e na valorização tanto dos seus sócios como da comunidade na 

qual estão inseridas. O movimento cresceu em âmbito internacional e sua 

importância, ao longo da história, foi tão expressiva que redundou na criação 

na Aliança Cooperativa Internacional - ACI -, associação não-governamental e 

independente, que tem como função básica preservar e defender os princípios 

cooperativistas. No Brasil, a Constituição de 1891 mencionou pela primeira vez 

a possibilidade de associação lícita entre pessoas, o que permitiu 

objetivamente o surgimento do cooperativismo. Na década de 1970 foi 

regulamentado o sistema cooperativista como um todo por meio da Lei n. 

5.764/1971. Em 1994, a Lei n. 8.949 acrescentou o parágrafo único ao art. 442 

da CLT, deixando claro não existir vínculo empregatício entre a sociedade 

cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores dos seus 

serviços. Diante de tal situação, viu-se, no Brasil, ao longo das décadas, o 

crescimento exacerbado de falsas cooperativas e as suas utilizações como 

forma de redução de custos. Nesse contexto, em julho de 2012, foi sancionada 

a Lei n. 12.690/2012 que passou a disciplinar o funcionamento das 

cooperativas de trabalho, estabelecendo novas obrigações e disposições 

distintas daquelas previstas na Lei n. 5.764/1971. Considerando tais mudanças 

no arcabouço jurídico que regula as sociedades cooperativas de trabalho, a 

presente dissertação analisa a Lei n. 12.690/2012, discutindo suas 

incongruências e retrocesso em face da inserção de obrigações inócuas que 

permitem a mercantilização do trabalho humano. 

Palavra chave: Cooperativismo. Lei n. 12.690/2012. Fraude. Precarização 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109412/lei-5764-71


ABSTRACT 

The cooperative movement was born during the industrial revolution opposing 

economic liberalism. It was the subterfuge found by the workers to face the 

misery that was imposed on them through a management model capable of 

solving the economic and social problems. Cooperatives were born based on 

principles and values based on the solidarity and appreciation of both its 

members and the community in which they are inserted. The movement has 

grown internationally and its importance throughout history has been so 

expressive that it has resulted in the creation of the International Cooperative 

Alliance (ICA), a non-governmental and independent association whose main 

function is to preserve and defend cooperative principles. In Brazil, the 

Constitution of 1891 mentioned for the first time the possibility of a lawful 

association between people, which objectively allowed the emergence of 

cooperativism. In the 1970s, the cooperative system as a whole was regulated 

through Law N. 5,764/1971. In 1994, Law N. 8,949 added the sole paragraph to 

art. 442 of the CLT, making it clear that there is no employment relationship 

between the cooperative society and its members, or between these and the 

borrowers of their services. Faced with such a situation, in Brazil, over the 

decades, the exacerbated growth of false cooperatives and their uses as a form 

of cost reduction have been seen. In this context, Law N. 12,690/2012 was 

sanctioned in July 2012, which began to regulate the functioning of labor 

cooperatives, establishing new obligations and provisions other than those 

provided for in Law N. 5,764/1971. Considering these changes in the legal 

framework that govern cooperative labor societies, this dissertation analyzes 

Law N. 12.690/2012, discussing their incongruities and regression in the face of 

the insertion of innocuous obligations that allow the commodification of human 

labor. 

Keyword: Cooperativism. Law no. 12.690/2012. Fraud. Precariousness 
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INTRODUÇÃO 

O cooperativismo é um sistema que nasceu das mãos do 

proletariado durante a revolução industrial como forma de vencer a miséria 

imposta pelo capitalismo. Sua característica marcante é a união de forças de 

produção de pessoas livres objetivando sua evolução social e econômica, o 

que gera benefícios tanto individuais, como também da sociedade. 

A verdadeira cooperativa de trabalho e de serviços é aquela 

que nasce da vontade de seus membros, que são autônomos e partilham 

tarefas e ganhos na proporcionalidade das atividades realizadas por cada um. 

Não existem patrões e as decisões são tomadas de forma democrática pela 

maioria, sendo cada associado detentor de um voto. 

Desde os Pioneiros de Rochdale até a atualidade, o 

cooperativismo tem sido calcado em sete mandamentos que necessariamente 

devem estar presentes em cooperativas: adesão voluntária e livre; gestão 

democrática pelos membros; participação econômica dos membros; autonomia 

e independência; educação, formação e informação; intercooperação e; 

interesse pela comunidade.  

Diferentemente do ocorrido na Europa, o cooperativismo no 

Brasil surgiu das mãos das elites agrárias e foi imposto aos trabalhadores já 

que o programa intervencionista da época tinha por objetivo preservar o modo 

de produção capitalista.  

Em 1971 foi promulgada a Lei n. 5.764 que passou a definir o 

regime jurídico das cooperativas, estando voltada basicamente para os ramos 

de cooperativas agropecuárias, de consumo e de crédito.  

Em 1994, por meio da Lei n. 8.949, foi acrescentado o parágrafo 

único ao artigo 442 da CLT, deixando claro não haver vínculo empregatício 

entre as cooperativas e os seus associados, nem entre estes e os tomadores 

de seus serviços. 
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Na década de 1990 o cooperativismo passou a ser utilizado 

indistintamente por empregadores que, objetivando diminuir custos, 

“obrigavam” os seus empregados a constituírem cooperativas, mascarando a 

subordinação, própria do vínculo empregatício. 

Esse quadro fático motivou a aprovação da Lei n. 12.690/2012 

que passou a regular especificamente as cooperativas de trabalho na tentativa 

de frear a expansão das “fraudo cooperativas” que precarizam o mercado de 

trabalho por meio de terceirizações e intermediação de mão de obra. 

A presente dissertação tem por objetivo analisar a Lei n. 

12.690/2012 a fim de demonstrar que o legislador, ao contrário do apregoado, 

deixou brechas que permitem que os trabalhadores continuem sendo 

explorados, o que viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa 

humana e acaba por aumentar a desigualdade social. 

Para tanto, dividiu-se esta dissertação em cinco capítulos, 

apresentando, o primeiro deles, a conceituação, natureza jurídica e a evolução 

do cooperativismo no mundo, partindo primordialmente da Sociedade de 

Rochadale, pioneiros que alavancaram o movimento no mundo. Aborda-se, 

também, a Aliança Cooperativa Internacional - ACI - que foi criada em 1895 e 

tem por objetivo principal preservar e defender os princípios 

cooperativistas, prestando apoio às cooperativas em todo o mundo.  

Seguindo a sistemática internacional o Brasil também criou a 

sua entidade que representa as cooperativas, qual seja, a Organização das 

Cooperativas Brasileiras - OCB-. Por fim, apresenta-se a classificação das 

cooperativas de acordo com a legislação vigente. 

No segundo capítulo são analisados os sete princípios do 

cooperativismo, que são a essência das verdadeiras cooperativas no mundo, e 

que seguem, apesar de terem sido adaptados às diferentes épocas, os valores 

plasmados desde os Pioneiros de Rochdale. 
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O terceiro capítulo aborda, de forma objetiva e detalhada, o 

cooperativismo no Brasil, apresentando uma análise histórica das legislações 

atinentes à matéria até aportarmos na atual Lei n. 12.690/2012. 

Apresenta também o regime jurídico e as modalidades de 

cooperativas. 

No quarto capítulo passa-se a análise detalhada da Lei n. 

12.690/2012, iniciando pelos motivos sociais e econômicos que levaram à sua 

aprovação. O estudo passa também pelas exigências legais para que as 

cooperativas possam ser criadas, bem assim funcionem efetivamente. 

Por derradeiro, examinam-se os ditames legais que envolvem a 

criação do Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho e os 

direitos garantidos especificamente às cooperativas de prestação de serviços. 

No último capítulo se discorre sobre as fraudes trabalhistas 

utilizando-se de pseudo cooperativas, seja contratando com o particular ou com 

a Administração Pública. 

Busca-se com esta pesquisa demonstrar como a Lei n. 

12.690/2012, possibilita que as fraudes possam continuar sendo praticadas e 

que os direitos assegurados no artigo 7º, podem jamais ser gozados pelos 

cooperados em verdadeiro retrocesso dos direitos sociais garantidos 

constitucionalmente. 

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se o método de 

pesquisa bibliográfica e jurisprudencial com intuito de conceituar cada um dos 

dispositivos apontados no tema.  
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2 - O COOPERATIVISMO 

2.1 CONCEITO 

A base das cooperativas de trabalho é a união de esforços de 

pessoas físicas que objetivam a solidariedade, o atingimento de objetivos 

comuns de melhoria tanto pessoal, como da comunidade na qual encontram-se 

inseridas, sem, no entanto, visarem especificamente o lucro. 

Cooperação1 é proveniente do latim cooperativo, cujo 

significado é o de ação e cooperar. Destacando, ainda, que cooperativa deriva 

do latim cooperativus de co operari, significando obra em comum. 

Cooperação, cooperativa e cooperativismo, não obstante, 

derivam do verbo cooperar, de origem latina cooperari (cum e operari) cujo 

significado é trabalhar com alguém, possuem conceitos diferentes. Cooperação 

é a ação conjunta com um objetivo único, já o cooperativismo significa sistema, 

doutrina ou ideologia por fim. A cooperativa é a entidade na qual as pessoas 

cooperam com um objetivo comum2.  

Já em termos de economia e história social, o termo 

cooperativo é utilizado para descrever qualquer forma de organização social ou 

econômica que tenha por base o trabalho harmônico em conjunto, em oposição 

à concorrência3. 

Franke4 entende a palavra cooperativismo sob duas acepções: 

Por um lado, designa o sistema de organização econômica que 
visa a eliminar os desajustamentos sociais oriundos dos excessos da 
intermediação capitalista; por outro, significa a doutrina corporificada 
no conjunto de princípios que devem reger o comportamento do 
homem integrado naquele sistema. 

1 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 38. 
2 PINHO, Diva Benavides. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. 2. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1966. p. 7. 
3 SILVA, Benedicto. Dicionário de ciências sociais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986. 
p. 232.
4 FRANKE, Walmor. Direito das sociedades cooperativas: direito cooperativo. São Paulo: Saraiva, 
Ed. da Universidade de São Paulo, 1973. p. 1. 
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Na visão de Amaral5, “Cooperativismo é união, é 

solidariedade”, deixando claro que se trata de solidariedade social, que deve se 

sobrepor ao individualismo do homem hobbesiano, afirmando ser o 

cooperativismo um sistema de defesa do homem frente ao capital que o 

enxerga apenas como coisa.  

A definição de cooperativismo de Pinho6 abrange, como não 

poderia deixar de ser, o viés social, buscando o equilíbrio econômico, assim 

vejamos:  

Cooperativismo no sentido de doutrina que tem por objeto a 
correção do social pelo econômico através de associações de fim 
predominantemente econômico, ou seja, as cooperativas; 
cooperativas no sentido de sociedades de pessoas organizadas em 
bases democráticas, que visam não só a suprir seus membros de 
bens e serviços como também a realizar determinados programas 
educativos e sociais. Trata-se, insistimos, de sociedade de pessoas e 
não de capital, sem interesse lucrativo e com fins econômico sociais. 
Seu funcionamento se inspira nos chamados “Princípios dos 
Pioneiros de Rochdale”: adesão livre, gestão democrática, juros 
módicos ao capital, retorno proporcional às operações, transações a 
dinheiro, neutralidade política, religiosa e ética e desenvolvimento do 
ensino.  

Namorado7 destaca ser importante lembrar que nas sociedades 

humanas sempre esteve presente um aspecto essencial das cooperativas, o da 

cooperação. Frisando, ainda, que a cooperação no início das sociedades 

humanas era uma questão de sobrevivência da espécie. 

Outrossim, afirma que a cooperação perdeu importância no 

momento em que a exploração do homem pelo próprio homem se torna 

dominante nas sociedades. 

Cooperativa de trabalho e de serviços é aquela que nasce de 

forma espontânea, ou seja, pela vontade de seus membros, que são 

autônomos, e, dessa forma, devem continuar distribuindo tarefas com 

5 AMARAL, Luis. Tratado Brasileiro de Cooperativismo. São Paulo: Empreza Graphica da Revista 
dos Tribunais, 1938. p. 22. 
6 PINHO, Diva Benavides. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. 2. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1966. p. 8. 
7 NAMORADO, Rui. Estrutura e organização das cooperativas. Oficina do Centro de Estudos 
Sociais, n. 138, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 
mar. 1999. p.4. 
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igualdade de oportunidades, repartindo os ganhos de forma proporcional ao 

esforço de cada um. Não há patrão, não se confundindo a coordenação de 

algum deles com a figura de empregador. Nas cooperativas autênticas existem 

dois requisitos que são indispensáveis: “a absoluta democracia, no peso das 

opiniões e votos ao se tomar as decisões que afetem o grupo, de um lado, e a 

vinculação com a clientela, que haverá de ser eventual e variada, de outro8”. 

Pode-se definir cooperativa de trabalho destacando seu objeto 

social, o qual deve expressar o interesse econômico comum, habilidades, 

conhecimentos de seus associados, sendo sua finalidade a de gerar trabalho 

por meio da produção de serviços dos mesmos para terceiros, em condições 

de mercado competitivas, ou seja, no mínimo iguais às das sociedades de 

capital prestadoras de serviços, com seus empregados9. 

Mauad10 destaca os princípios das cooperativas ao defini-las: 

As cooperativas de trabalho são as organizações formadas por 
pessoas físicas, trabalhadores autônomos ou eventuais, de uma ou 
mais classes de profissão, reunidos para o exercício profissional em 
comum, com a finalidade de melhorar a condição econômica e as 
condições gerais de trabalho dos seus associados, em regime de 
autogestão democrática e de livre adesão, os quais, dispensando a 
intervenção de um patrão ou empresário, propõem-se a contratar e a 
executar obras, tarefas, trabalhos ou serviços públicos ou 
particulares, coletivamente por todos ou por grupo de alguns. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define 

cooperativa como uma associação de pessoas que se uniram voluntariamente 

para realizar um objetivo comum, por meio da formação de uma organização 

administrada e controlada democraticamente, realizando contribuições 

equitativas para o capital necessário e aceitando assumir de forma igualitária 

os riscos e os benefícios do empreendimento do qual os sócios participam 

ativamente11.  

                                                 
8 CARRION, Valentin. Cooperativas de Trabalho:  autenticidade e falsidade. Revista T&D, n. 18, set. 
1998. p. 133. 
9 TESCH, Walter. Dicionário Básico do Cooperativismo. São Paulo, 2000. p. 54. 
10 MAUAD, Marcelo José Ladeira. Cooperativas de Trabalho: Sua relação com o direito do trabalho. 
São Paulo: LTr, 1999. p. 67. 
11 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. 
Acesso em: 27 abr. 2017. 
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A cooperativa deve preocupar-se com o lado social e não 

apenas com o econômico. Assim, fica claro que a cooperativa tem um 

movimento ascendente – de baixo para cima – sendo a participação voluntária 

e jamais imposta12.  

As cooperativas de serviços e trabalho13 são sociedades de 

trabalhadores que têm o objetivo de prestar serviços aos seus associados e 

possuem forma singular, bem assim natureza jurídica específica, que são 

regidas pela legislação civil. 

Schneider14 destaca que as cooperativas devem conduzir a 

uma mudança de paradigmas na sociedade em que se inserem: 

A doutrina cooperativa situa-se na linha do dever ser, não numa 
dimensão impositiva, mas como um apelo às consciências, próprio da 
educação em prol da solidariedade, para se optar por uma proposta 
comportamental na sua atividade econômica e social, que conduza a 
uma sociedade e a um sistema econômico alternativo, mais solidário, 
justo, autônomo, democrático e participativo. O elenco de valores, 
princípios e normas que tal doutrina propõe é um paradigma que 
ajuda a orientar a ação dos cooperadores no seu empenho em prol 
da realização dos objetivos da cooperação. 

Brecho15 diferencia sociedades cooperativas das demais 

sociedades conferindo àquelas, caráter especial: 

Deixando o termo associação para a união de pessoas sem 
intenção de auferir vantagem econômica, com atividades próprias da 
lei civil, as sociedades poderão ser civis, comerciais ou cooperativas. 
Nas civis entrarão uniões de pessoas em bases econômicas, mas 
sem a intenção de praticar atos de comércio. É o caso das uniões 
profissionais liberais, como as bancas de advocacia ou os escritórios 
de arquitetura. As sociedades comerciais serão aquelas uniões 
econômicas para a prática de comércio, para a realização de atos 
mercantis, com o objetivo de alcançar, por definição, o lucro. As 
indústrias e as lojas comerciais são as referências por excelência. Já 
as sociedades cooperativas serão aquelas uniões, de regra 
econômica, de interesse não lucrativo, norteadas por princípios 

                                                 
12 PANZUTTI, Ralph et al. Cooperativa: uma empresa participativa. São Paulo, OCESP, 2000. 
13 QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual da Cooperativa de Serviços e Trabalho. 
São Paulo: Editora STS, 1996. p. 46. 
14 SCHNEIDER, José Odelso. A doutrina do cooperativismo: análise do alcance, do sentido e da 
atualidade dos seus valores, princípios e normas nos tempos atuais. Cadernos Gestão Social, n. 2, 
(jul-dez), 2012, v. 3. p. 251-273. Disponível em: 
<http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs/article/viewFile/296/pdf_35> Acesso em: 27 
abr. 2017. 
15 BECHO, Renato Lopes. Elementos do direito cooperativo.  São Paulo: Dialética, 2002. p. 49. 
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próprios e com características diferentes das demais sociedades 
civis. 

Franke16 registra que o Congresso de Praga, em 1948, definiu 

a sociedade cooperativa como sendo: 

Cooperativa, seja qual for a constituição legal, toda a associação 
de pessoas que tenha por fim a melhoria econômica e social de seus 
membros pela exploração de uma empresa baseada na ajuda mínima 
e que observa os princípios de Rochdale. 

Lima Filho17 destaca que durante o III Seminário Brasileiro das 

Cooperativas de Trabalho, realizado em Belo Horizonte, em 1987, foi exarada a 

definição de cooperativas de trabalho como sendo: “associações de pessoas 

físicas, de uma ou mais categorias de trabalhadores, reunidas para o exercício 

profissional em comum, tendo como base primordial o retorno aos cooperados 

do resultado de sua atividade laborativa, deduzindo exclusivamente os custos 

administrativos, a reserva técnica e os fundos sociais”. 

O conceito formulado no mencionado Seminário deixou de 

contemplar os seguintes aspectos que são intrínsecos à caracterização das 

verdadeiras cooperativas de trabalho: “que os trabalhadores mencionados são 

autônomos ou eventuais, para afastar a figura do empregado; que o fim 

almejado é a melhoria da condição econômica e das condições gerais do 

trabalho, sempre visando a eliminação de intermediário – patrão ou 

empregador – e que seu objetivo é contratar e executar obras, tarefas, 

trabalhos ou serviços públicos ou particulares os quais podem ser executados 

por todos conjuntamente ou por grupo de alguns18.” 

Cooperativa pode ser entendida, ainda, como um agrupamento 

de pessoas procurando fins econômicos, sociais e educativos em comum, por 

meio de uma empresa comercial19. 

                                                 
16 FRANKE, Walmor. Direito das Sociedades Cooperativas. São Paulo: EDUSP, 1973. p. 69. 
17 LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Cooperativas de Trabalho e Relação de Emprego. 
Publicada na Revista Júris Síntese n. 26, nov-dez. de 2000. 
18 MAUAD, Marcelo José Ladeira. Cooperativas de Trabalho: Sua relação com o direito do trabalho. 
São Paulo: LTr, 1999. p. 67. 
19 GIDE, Charles. El Cooperativismo. Buenos Aires: INTERCOOP, 1974. p. 22. 
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Incluem-se no espírito cooperativo os seguintes valores: 

“Esforço próprio e ajuda mútua; Solidariedade e cooperação entre associados e 

entre cooperativas; Igualdade, democracia e participação; Justiça nas normas, 

equidade e liberdade; Promoção humana e educação cooperativa; 

Coincidência com os interesses gerais da comunidade; Mutualidade, 

retribuindo a cada qual segundo o esforço dispensado20”. 

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI), criada em 1985, é 

uma organização independente, não governamental, cujo objetivo é unir, 

representar e servir cooperativas em todo o mundo define cooperativa como 

sendo: 

(...) uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente 
para atender suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e 
culturais comuns através de uma empresa de propriedade conjunta e 
controlada democraticamente.  

As cooperativas são empresas detidas e geridas por e para os 
seus membros. Se os membros são os clientes, os empregados ou 
os residentes têm uma palavra igual no que o negócio faz e uma 
parte nos lucros. 

Como empresas impulsionadas por valores não apenas lucro, as 
cooperativas compartilham princípios acordados internacionalmente e 
atuam em conjunto para construir um mundo melhor através da 
cooperação21. 

Ao analisar a definição de cooperativas proveniente da ACI, 

Schneider22 destaca quatro aspectos essenciais: 

a) Há dois elementos fundamentais que constituem uma 
cooperativa: um elemento social ou associação de pessoas. Uma 
cooperativa não é uma sociedade de capital, mas uma associação de 
pessoas; e um elemento econômico, ou seja, uma empresa comum. 
O objetivo da associação é criar uma empresa econômica comum, 
cujos titulares e responsáveis são os associados. 

b) A finalidade é a melhora econômica e social de seus membros. 
As cooperativas são formas construtivas para fazer frente a 

                                                 
20 DRIMER, Alícia Kaplan de DRIMER, Bernardo. Las cooperativas: Fundamentos, história, 
doctrina. Buenos Aires: INTERCOOP, 1973. p. 28-29. 
21 Aliança Cooperativa Internacional. Disponível em: <https://ica.coop/>. Acesso em: 01 abr. 
2017. 
22 SCHNEIDER, José Odelso. A doutrina do cooperativismo: análise do alcance, do sentido e da 
atualidade dos seus valores, princípios e normas nos tempos atuais. Cadernos Gestão Social, n. 2, 
(jul-dez), 2012, v. 3. p. 251-273. Disponível em: 
<http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs/article/viewFile/296/pdf_35> Acesso em: 27 
abr. 2017. 
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necessidades e carências socioeconômicas e, de maneira especial, 
às originadas pelo sistema capitalista. 

c) A ajuda mútua deve ser condição básica. A autoajuda e a ajuda 
mútua são as bases essenciais de toda entidade cooperativa. A 
autoajuda é herança do pensamento liberal, que defende a autonomia 
e criatividade da pessoa, a ajuda mútua procede do pensamento 
socialista da época. A feliz combinação das duas, permite realizar 
verdadeiros saltos qualitativos na realidade social, verdadeiras 
“mutações sociais”. A autonomia, tão defendida pelo cooperativismo, 
decorre desta atitude. O cooperativismo quer nascer, crescer e 
expandir-se de forma autônoma, sem paternalismos ou ingerências 
do poder público ou de outros poderes. O cooperativismo aceita e, às 
vezes, até reclama a colaboração do poder público, mas desde que o 
respeite na sua especificidade e autonomia. Desde o começo, o 
cooperativismo buscou sua força na união. Isso exige uma 
participação ativa dos seus reais donos, os associados, nos aspectos 
societários, e uma colaboração eficaz na tarefa comum. 

d) E tudo isso inspirado nos valores e princípios cooperativos. 
Porém, não basta o mero cumprimento de princípios e normas. Além 
deles, deve haver um espírito, uma cultura cooperativa. As normas 
são a concretização do espírito cooperativista. Entende-se o termo 
espírito cooperativo como os valores espirituais e sociais do 
cooperativismo, os quais os princípios e as normas devem aplicar.  

Silva23 mostra uma visão de cooperativa mais próxima da 

autogestão, usando a expressão “trabalho harmônico em conjunto”:  

Cooperação, também cooperativa ou sociedade cooperativa indica 
em geral qualquer forma de trabalho em conjunto, em contraste com 
concorrência ou oposição. Em economia e história social o termo é 
empregado (como o adjetivo cooperativo) para descrever qualquer 
forma de organização social ou econômica que tem por base o 
trabalho harmônico em conjunto, em oposição à concorrência. 

Schneider24, em sua definição, compara as cooperativas com 

empresas: 

A cooperativa é uma entidade que, à semelhança de qualquer 
empreendimento econômico, deve pautar-se pela racionalidade 
econômica, com clara definição dos objetivos e meios, e que 
demanda disciplina interna, ordem, planejamento, uso adequado dos 
recursos e hierarquia na busca dos seus objetivos. Busca resultados 
econômicos, segundo critérios de crescente produtividade e 
qualidade. Em função disso, deve assegurar a capitalização da 
cooperativa, seja através de estratégias de “autocapitalizaçao”, seja 
pelo acesso ao capital de terceiros, porém, sem comprometer a sua 
autonomia. 

                                                 
23 SILVA, Benedicto. Dicionário de ciências sociais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986. 
p. 232. 
24 SCHNEIDER, José Odelso. A doutrina do cooperativismo: análise do alcance, do sentido e da 
atualidade dos seus valores, princípios e normas nos tempos atuais. Cadernos Gestão Social, n. 2, 
(jul-dez), 2012, v. 3. p. 251-273. Disponível em: 
<http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs/article/viewFile/296/pdf_35> Acesso em: 27 
abr. 2017. 
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Destaca, ainda, que o diferencial do cooperativismo é que tal 

empresa – a cooperativa – está a serviço de uma associação de pessoas. Que 

Por ser uma entidade social coletiva, privilegia a cooperação, a solidariedade e 

a ajuda mútua entre seus associados, sendo a empresa controlada sem a 

busca do lucro, mas sim da eficiência e eficácia, que levarão à satisfação das 

necessidades e do bem-estar de seus cooperados. 

As cooperativas surgiram com o capitalismo e os traços de sua 

identidade foram a: “(...) expressão de natureza empresarial do movimento 

operário (...). A sua empresarialidade, a sua vivência das regras do mercado, 

não são, por isso, imperativos supervenientes suscitados pela evolução do 

capitalismo25”. 

Fato é que o movimento do cooperativismo tem como escopo 

alcançar uma sociedade de respeito e de igualdade de oportunidade e que os 

que nela estejam inseridos possam, por meio da ajuda mútua, constituir uma 

sociedade justa na qual todas suas necessidades sejam atendidas de forma 

mais ampla e livre, sem a exploração que o capitalismo impõe a muitos setores 

produtivos. 

2.2 NATUREZA JURÍDICA DAS COOPERATIVAS 

A cooperativa possui natureza dúbia, considerando-se os diversos 

conceitos legais e doutrinários. 

Martins26 entende que desde o Decreto n. 22.239, de 1932, já se 

identificava a natureza jurídica societária da cooperativa, devendo-se ressaltar 

que o diploma em questão não definiu se seriam as cooperativas sociedades 

civis ou comerciais, o que desagua na conclusão que sua natureza era sui 

generis. 

                                                 
25 NAMORADO, Rui. Estrutura e organização das cooperativas. Oficina do Centro de Estudos 
Sociais, n. 138, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 
mar. 1999. p. 4-5. 
26 MARTINS, Sérgio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 45-46. 
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O artigo 4° da Lei n. 5.764/197127 define com objetividade a 

natureza jurídica civil das sociedades cooperativas, destacando não estarem 

sujeitas a falência. 

A Lei n. 12.690/2012 manteve a natureza de sociedade civil, 

consagrado, no seu artigo 2º, que as cooperativas são constituídas para o 

exercício de atividades laborativas em proveito comum, deixando claro, 

portanto, serem sociedades contratuais.  

Para Almeida28, não há como se confundir as cooperativas com 

as sociedades comuns: 

A sociedade cooperativa não se confunde com as sociedades 
comuns, exatamente por faltar-lhe finalidade especulativa, embora 
não seja o lucro incompatível com a sua natureza. Muito ao contrário, 
o lucro está para a cooperativa na mesma situação em que está para 
as empresas públicas, constituindo-se em mera decorrência de uma 
gestão profícua, mesmo porque, como já observamos, dificilmente 
manter-se-á uma sociedade cooperativa deficitária. 

Tendo em vista a finalidade não lucrativa das cooperativas, 

mesmo sendo uma sociedade que possui personalidade jurídica não 

pertencem ao domínio do direito comercial29. 

Verçosa30 entende que como as cooperativas são um tipo peculiar 

de sociedade simples e possuem características próprias, não podem ser 

vistas apenas como um subtipo da sociedade simples, mas como um novo tipo 

societário.  

                                                 
27 Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, 
distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
28 ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 
346. 
29 Ibdem. p. 348. 
30 VERÇOSA. Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial: teoria geral das sociedades, 
sociedades em espécie. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, v. 2. p. 566,  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm
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Como tanto a Lei n. 5.764/1971 como a n. 12.690/2012 ficaram 

silentes, aplica-se o artigo 1096 do Código Civil31 no que tange à submissão 

das disposições atinentes às sociedades simples. 

Assim, as cooperativas classificam-se como sociedades simples e 

de pessoas, sua natureza jurídica é diferenciada em relação às demais 

sociedades de natureza civil, eis que são constituídas com a função principal 

de união de esforços entre os cooperados para a execução de determinada 

atividade.  

Nesse sentido, vale recordar que o objetivo da cooperativa é 

proporcionar trabalho e renda para seus associados, não gerando lucros ou 

dividendos para os sócios, sendo, pois, a prestação de serviços voltada para os 

cooperados e não para o mercado.  

Como pode adotar a cooperativa em seu objeto social atividades 

ligadas à produção, ao comércio e a serviços, embora não objetive o lucro, 

quando houver sobras, a lei não veda a distribuição proporcional entre os 

associados. 

Diante da ausência da finalidade lucrativa, permite o art. 1.094, I 

do Código Civil, que seja dispensado o capital social visto não ser um aspecto 

essencial da sociedade cooperativa. Assim, o objeto social das cooperativas 

não é essencial para que sejam consideradas sociedades simples (C.C, art. 

982, parágrafo único32).  

Como a cooperativa não está sujeita à falência; nos caos de 

insolvência, submete-se ao concurso de credores e ao processo de execução 

coletiva disciplinados pelo Código de Processo Civil.  

                                                 
31 Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, 
resguardadas as características estabelecidas no art. 1.094. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
32 Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o 
exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. 
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; 
e, simples, a cooperativa. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
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Não pode a cooperativa impetrar pedido de recuperação judicial. 

Constatando-se a pré-insolvência, pode-se convocar extrajudicialmente seus 

credores e solicitar o parcelamento das dívidas.  

As sociedades cooperativas não estão sujeitas às restrições 

impostas às demais sociedades simples pelo fato de que seu objeto social 

pode ser tanto de operações ligadas à produção, ao comércio e aos serviços. 

Naquelas, o objeto social está circunscrito à atividade científica, artística ou 

literária e à atividade rural de pequeno porte. 

2.3 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO COOPERATIVISMO NO MUNDO 

As cooperativas não são um fenômeno novo. Segundo Martins: 

“Em tempos antigos, as cooperativas já eram encontradas na caça e na pesca 

e até na construção de habitações de povos antigos33”. 

A prática de cooperação surgiu antes mesmo do seu 

fundamento teórico, havendo vestígios de cooperação em todos os seres vivos. 

Manifestações do instinto de ajuda mútua têm-se profundas em 
toda a natureza e até nos últimos degraus da vasta escala dos seres 
vivos. Subindo-a paulatinamente, até atingir os animais superiores, 
encontram-se provas inconcussas de instinto, de hábitos de 
solidariedade e de apoio recíproco. São clássicos os exemplos da 
formiga precavida e laboriosa e da abelha ativa, símbolos do espírito 
de associação, de tenacidade, de trabalho incessante e de 
inteligência ao serviço de uma causa comum. São conhecidas suas 
admiráveis organizações de defesa e apoio mútuo, tanto na paz como 
na guerra. Também entre os pássaros são frequentes, como frisam 
os naturalistas e ecólogos, esse espírito de coesão, de cooperação 
na luta em comum pela sobrevivência. As próprias aves de rapina, 
antipáticas em seu instinto cruento, têm também pendores 
acentuados para a vida coletiva. São hoje por demais conhecidos e 
pesquisados seus hábitos de longos vôos para se reunirem a outras, 
em pontos distantes. Entre os pinguins é tão comum este sentimento 
de solidariedade, que tratam eles com efusivo desvelo os seus 
doentes, vigiando-os e alimentando os com carinho. São de uma 
índole tão comunicativa que se aproximam confiantes do próprio 
homem, talvez seu maior inimigo. Assim, muitos animais, em suas 
migrações, colocam os mais débeis no centro dos grupos, 
destacando sentinelas avançadas para a sua defesa nas longas 
jornadas e iniciam a caminhada para regiões onde esperam melhores 
condições de vida. Este princípio e esta solidariedade que existem na 
ordem da natureza têm por instrumento específico a cooperação na 
ordem social, econômica e moral, bem como na órbita da inteligência 
e na esfera profissional. O homem, como ocupante do mais elevado 

                                                 
33 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 5. 
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grau da escala, dos seres vivos também prescinde de auxílio e 
cooperação mútua (assim tem sido desde seus primórdios), para a 
consecução de seus objetivos mais imediatos. Dessa forma, 
conforme o exposto, não há dúvida sobre a tendência do homem em 
buscar sanar as exigências que o meio ambiente lhe impõe, por meio 
de uma ação grupal, pois, assim é, talvez, mais fácil. Por isso, 
cooperativismo é um fenômeno que tem acompanhado a evolução do 

homem desde seus primórdios34. 

A manifestação religiosa, a pesca, a caça e a construção de 

habitações são indícios do movimento cooperativo em luta pela 

sobrevivência35. 

Segundo Reis Júnior “Os próprios monastérios e corporações 

medievais podem ser considerados formas embrionárias de cooperativas36”. 

A origem do cooperativismo moderno se deu no movimento 

operário da revolução industrial, momento em que o espírito de solidariedade 

estava esquecido, uma vez que o capitalismo industrial explorava o ser 

humano sem medir qualquer consequência, olvidando-se, por completo, da sua 

natureza sendo, pois, o homem coisificado. 

Embora algumas experiências cooperativas e associativas 

tenham sido encontradas em tempos remotos, elas não podem ser 

consideradas parte do movimento cooperativista moderno, pois eram apenas 

manifestações de sociabilidade37.  

Para Namorado38 o código genético das cooperativas encontra-

se no movimento operário. Destacando que a resistência do capitalismo levou 

a múltiplos patamares de intensidade, que variavam com base na diversidade 

dos ramos e no tipo de grupo social dominante em cada cooperativa. 

                                                 
34 KLAES, Luiz Salgado. Cooperativismo e ensino a distancia. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. p.32-34. 
35 VALADARES, José Horta. Teoria Geral do Cooperativismo, 1. versão. Trabalho (Pós-Graduação 
em Cooperativismo) – UFV, Viçosa, MG, 2005. 
36 REIS JÚNIOR, Nilson. Aspectos societários das cooperativas. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2006. p. 25. 
37 VIEIRA, Arlete Cândido Monteiro. Cooperativismo de trabalho: alternativa de geração de 
trabalho e renda. 2005. Dissertação. (Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do 
Departamento de Economia, Contabilidade e Administração) - Universidade de Taubaté, Taubaté, 
2005. p.33. 
38 NAMORADO, Rui. O essencial sobe Cooperativas, 1. ed. Lisboa: Ed. INCM, 2013. p. 7-8. 
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O referido autor prossegue analisando a gênese do movimento 

operário:  

(...) Na verdade, as cooperativas têm sido um recurso de grupos 
sociais (ou de sectores económicos que envolvem segmentos 
limitados de grupos sociais), que se confrontam com a pressão, ou 
com a concorrência, de forças mais poderosas, o que torna explicável 
que todas elas tenham optado por um paradigma organizativo 
radicado no movimento operário. 

O movimento operário, que surgiu em oposição ao liberalismo 

econômico proveniente da revolução industrial, veio carregado da utopia e do 

“desejo dos trabalhadores de superar a miséria pelos próprios meios39”. 

Klaes40 enfatiza que as primeiras ideias do cooperativismo 

provêm da Inglaterra e que seu pioneiro foi Peter Corneliszoon Plockboy, 

destacando que sua importância reside no panfleto intitulado: “Ensaio sobre um 

método para tornar felizes os pobres desta nação e os dos outros povos”, que 

publicou em 1659. 

No Ensaio, Plockboy reuniu um grupo de homens competentes 

em uma pequena associação econômica ou pequena república na qual cada 

um conservará sua propriedade e poderá, pacificamente, ser empregado no 

gênero de trabalho para o qual tem mais aptidão. 

Segundo Valadares41, a proposta de Plockboy estava 

fundamentada “[...] na tradição popular, na moral cristã e na ideia libertadora do 

homem alicerçada na igualdade e destino comum [...].”.  

O cooperativismo moderno surgiu com a Revolução Industrial, 

tendo, em tal período, ocorrido as transformações que deram origem também 

ao sindicalismo42. 

                                                 
39 PINHO, Diva Benavides. O pensamento Cooperativo e o cooperativismo brasileiro. São Paulo: 
Cnpq, 1982.  p. 23. (Manual do Cooperativismo I). 
40 KLAES, Luiz Salgado. Introdução ao Cooperativismo: livro didático. Palhoça: UnisulVirtual, 
2007. p. 133. 
41 VALADARES, José Horta. Teoria Geral do Cooperativismo, 1. versão. Trabalho (Pós-Graduação 
em Cooperativismo) – UFV, Viçosa, MG, 2005. p. 13. 
42 CENZI, Nerii Luiz. Cooperativismo: desde as origens ao projeto de reforma do sistema 
cooperativo brasileiro, Curitiba: Juruá, 2012. p. 13. 
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O caráter revolucionário do cooperativismo remonta à 

revolução industrial, especificamente quando analisamos a história da 

formação, organização e luta da classe operária inglesa. O cooperativismo já 

nasce, então, com os movimentos paredistas dos trabalhadores em face do 

claro empobrecimento trazido com o surgimento do “mal do século”, as 

máquinas que deram lugar à exploração nas fábricas que não apresentavam 

condições mínimas de trabalho, explorando a mão de obra infantil, aliadas às 

jornadas exaustivas, redundando no “debilitamento físico dos trabalhadores e 

sua elevada morbidade e mortalidade43”.  

Já do ponto de vista do sistema capitalista, vê-se que as 

cooperativas eram consideradas um corretivo dos defeitos daquele sistema e 

atenuariam as características egoístas do sistema vigente44. 

O sociólogo Dahrendorf45 indica que o capitalismo originou a 

expressão de desorganização nos diversos domínios da vida social, 

desaguando nos seguintes fenômenos: 

1) Na transformação de sociedades de classes ou de castas 
relativamente fechadas em sociedades de classe abertas e 
permeáveis à mobilidade social. 2) Na ruptura das hierarquias 
tradicionais de condição e a igualação de todos os trabalhadores 
assalariados. 3) Na criação de uma situação de aguda inadaptação e 
de alienação para o trabalhador inicialmente estranho à indústria. 4) 
Na provocação de situações crescentes de miséria social, em 
especial entre os trabalhadores industriais. 5) Na oposição crescente 
das classes, permanentemente agudizada por todas as 
circunstâncias mencionadas, entre os empresários e os 
trabalhadores. 

Em relação às origens do cooperativismo, Gide46 entende que: 

(...) “a ideia cooperativa não é uma teoria de gabinete; saiu da prática da vida e 

das necessidades da classe operária. Não surgiu num belo dia do cérebro de 

alguns sábios; sai das próprias entranhas do povo”. 

                                                 
43 SINGER, Paul. Economia solidária. In: CATTANI, Antonio David (org.). A outra economia: 
conceitos essenciais. Porto Alegre: Veraz, 2002. p. 24. 
44 RECH, Daniel. Cooperativas uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: Ed. 
DP&A, 2000. p. 30. 
45 DAHRENDORF, Ralf. Sociologia de la indústria y de la empresa. México: UTEHA – Ciencias 
Sociales, 1965. p. 68-69. 
46 GIDE, Charles. El Cooperativismo. Buenos Aires: INTERCOOP, 1974. p. 27. 
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Namorado47 afirma que o cooperativismo surgiu do movimento 

operário do século XIX: 

[...] as cooperativas eram algo mais do que um dos pilares do 
movimento operário, já que, como sua própria designação sugere, 
sempre foram também uma expressão da cooperação entre os 
homens. Uma expressão organizada da cooperação que a tem como 
eixo. Ora, como sabemos, a cooperação é o verdadeiro tecido 
conjuntivo das sociedades humanas. Nos primórdios da civilização, 
foi mesmo uma das condições básicas para a sobrevivência da 
espécie. Por isso, as cooperativas estão longe de ser um fenômeno 
circunstancial historicamente datado e passageiro. Pelo contrário 
sendo organizações movidas pelo impulso da cooperação, radicam-
se através dele no que há de mais essencial das sociedades 
humanas. [...]  

 

Martins48 dá destaque a Robert Owen49 como um dos 

precursores das cooperativas, eis que enfatizava que a educação era a chave 

para a elevação do homem, sendo o homem o resultado do seu meio social. 

Owen também entendia que a ajuda mútua era crucial para que os 

trabalhadores conseguissem seus objetivos, combatendo lucros e 

concorrência. 

Robert Owen entendia que o homem não é bom, nem mau, por 

natureza, mas sim resultado do seu meio social, afirmando que se o meio for 

modificado, também o homem se modifica50. 

Na defesa de suas ideias Owen sempre destacava ser a 

felicidade a finalidade primordial à existência do homem. Em 1836, em sua 

obra “Do Novo Mundo Moral”, apresenta formulações sobre o princípio da 

                                                 
47 NAMORADO, Rui. Cooperativa e direito cooperativo: estudos e pareceres. Coimbra: Almedina, 
2005. p. 3. 
48 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 3. 
49 Robert Owen (1771-1858) - Industrial inglês nascido em Newtown, Montgomeryshire, País de 
Gales, que se transformou em um dos mais importantes socialistas utópicos mediante a criação de 
várias comunidades industriais. Autodidata, começou a trabalhar aos dez anos, como auxiliar de 
alfaiate, e sua contribuição nasceu da própria experiência em uma fábrica de fios de sua 
propriedade em New Lanark, Lanarkshire, Escócia, onde observou que a maioria das pessoas 
trabalhava e vivia em péssimas condições de higiene e moradia.. Voltou ao Reino Unido (1829) 
onde organizou uma rede de cooperativas e um sistema de bolsas de trabalho e promoveu uma 
vasta união sindical (1834). Tornou-se espiritualista (1852) e morreu em sua cidade natal. Seu livro 
mais importante foi The New Moral World (1834-1845) e foi o primeiro a usar a palavra socialismo 
para denominar sua doutrina. Disponível em: <www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RoberOwe.html>. 
Acesso em: 27 abr. 2017. 
50 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 6. 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RoberOwe.html
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ciência da natureza humana, da formação geral do caráter dos homens e sua 

influência sobre a sociedade, religião e economia social, demonstrando que51:  

A finalidade da existência do homem é desfrutar de felicidade, e a 
mais alta sabedoria humana consiste no conhecimento dos meios 
para obter e garantir a maior soma de felicidade que seja possível 
usufruir permanentemente. Esta importante ciência deve preparar o 
homem para atingir o mais alto grau possível de perfeição física, 
intelectual e moral. Ora, a experiência lhe ensina que todas as suas 
inclinações e faculdades são igualmente necessárias para sua 
felicidade, e devem ser exercidas e desenvolvidas em ordem 
conveniente e com moderação, sem jamais ultrapassar determinado 
ponto, sob pena de desarrumar todas as funções do indivíduo e de 
prejudicar a saúde de sua organização e o bem-estar de seus 
semelhantes. Como cada parte da organização é essencial para a 
perfeição do todo, não se pode justamente considerar uma parte 
inferior às outras. Os sistemas que quiseram reduzir e prescrever 
certas inclinações e faculdades se formam na ignorância da natureza 
humana e do que constitui a felicidade. 

Rech52 também menciona que os principais representantes do 

socialismo utópico foram Owen e Fourier que acreditavam que a cooperação 

seria uma solução às injustiças sociais provenientes do liberalismo econômico. 

Robert Owen foi o principal responsável pela difusão dos ideais 

do cooperativismo, pois criticava o capitalismo instalado na sociedade, e 

tampouco concordava com as condições de trabalho desumanas às quais eram 

submetidos os trabalhadores, tendo defendido as organizações comunitárias 

instituídas pelo proletariado53. 

Para Engles54, Owen acreditava que as cooperativas de 

produção permitiriam que os trabalhadores assumissem a gestão da produção:  

Transformou uma população que se elevou pouco a pouco a 2.500 
pessoas, composta em sua origem por trabalhadores de formação 
heterogênea e os mais desmoralizados. Em sua colônia-modelo a 
embriaguez, a polícia, a justiça repressiva, os processos, a 
assistência aos indigentes e a caridade eram coisas desconhecidas, 
tudo isso simplesmente fornecendo aos trabalhadores um meio mais 
condizente com a realidade humana e, sobretudo, uma cuidadosa 

                                                 
51 TEIXEIRA, Aloísio. (Org.). Utópicos, heréticos e malditos: os precursores do pensamento social 
de nossa época. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 107. 
52 RECH, Daniel. Cooperativas uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: Ed. 
DP&A, 2000. p. 151. 
53 CARNEIRO, Palmyos Paixão. Cooperativismo: o princípio cooperativo e a força existencial-social 
do trabalho. Belo Horizonte, Fundec. 1981. p. 70. 
54 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. 7. ed. São Paulo: Global, 
1985. p. 275. 
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educação às crianças da nova geração. Ele é quem inventou as 
escolas para as crianças, quem primeiro introduziu a jornada escolar 
integral e estipulou o direito ao acesso à escola a partir dos dois 
anos. Enquanto os concorrentes trabalhavam treze e quatorze horas, 
em New Lanark trabalhava-se dez horas e meia.  

Em “Inquérito sobre os princípios da distribuição da riqueza 

mais condizente à felicidade humana”, obra de autoria de William Thompson, 

irlandês discípulo de Owen, escrita em 1822, o autor apresentava uma 

economia cooperativa de caráter voluntário, ou seja, sociedades cooperativas, 

de acordo com as cooperativas modernas.  

Souza55 destaca ainda, que:  

Nessa primeira metade do século XIX, havia um sopro de 
cooperativismo na Inglaterra. A preocupação dominante era constituir 
uma comunidade em que os cooperadores se reuniriam tanto para 
fins de distribuição como de produção. Muitas sociedades chegaram 
a se formar na Inglaterra e na Escócia, mas a maior parte desses 
sonhos de solidariedade acabava em fracasso. Nesse longo período 
de ensaios, a mais antiga entidade cooperativa surgiu na Escócia 
(1812) e durou muitos anos. Surgiram também jornais, organizaram-
se congressos, houve tentativas de formação de cooperativas 
centrais e uniões, mas o movimento não chegou a ter consistência e 
solidez, faltando-lhe uma orientação prática e segura.  

Já em 1831, Phillipe Joseph Benjamim Buchez56 defendia a 

não intervenção do Estado nas relações laborais. Entendia que para o 

funcionamento das cooperativas de trabalho deviam ser fixados quatro 

princípios: O da democracia – liberdade de escolha dos seus representantes; o 

da distribuição dos excedentes de forma proporcional ao trabalho 

desempenhado. Fundos foram criados para os casos de enfermidades dos 

trabalhadores; o da inalterabilidade do capital social; e o da inexistência de 

trabalhadores assalariados – admissão apenas de sócios57. 

Buchez defendia a eliminação dos empresários – vistos por ele 

como parasitas –, devendo os associados serem seus próprios empresários. 

                                                 
55 SOUZA, Alzira Silva de. Cooperativismo: uma alternativa econômica. Rio de Janeiro: CECRERJ, 
1990. p. 76. 
56 Phillipe Joseph Benjamim Buchez (1796-1865). Filósofo e político francês; partidário do 
carbonarismo e das doutrinas de Saint-Simon, participou da organização de uma aliança entre a 
ortodoxia católica e as teorias socialistas; defendeu a criação de associações de produção com 
crédito do Estado.  Disponível em: <https://vdocuments.site/documents/marx-karl-sobre-a-
questao-judaica.html>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
57 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 6-7. 

https://vdocuments.site/documents/marx-karl-sobre-a-questao-judaica.html
https://vdocuments.site/documents/marx-karl-sobre-a-questao-judaica.html
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Apregoava a união dos operários para criar uma poupança comum; obter 

empréstimos; produzir juntos; assegurar a igualdade salarial e reunir as 

receitas líquidas em um fundo comum. Entendia que, dessa forma, a condição 

dos trabalhadores e das cidades melhoraria, não aceitando a ajuda do 

Estado58. 

Para Pinho59 “é no capitalismo ‘atomizado’ que estão situadas 

as sociedades ‘pré-capitalista’. São denominadas assim por serem anteriores à 

estruturação das cooperativas. Tais comunidades pré-cooperativas possuem 

importância pelo fato de haverem “lançado a semente do cooperativismo.” 

As primeiras cooperativas conhecidas foram: Cooperativa dos 

trabalhadores dos estaleiros Woolwinch e Chatham – (Inglaterra, 1760); 

Cooperativa de consumo dos tecelões de Fenwich – (Escócia, 1769); e a 

Cooperativa de consumo inglesa, a Oldhan Co-operative Supply Company - 

(1795)60.  

Antes de 1844, as tentativas de implementação e cooperativas 

de consumo fracassaram, tanto na Inglaterra – (organizada em 1827 por 

William King em Brigton), como na França – (Au Commerce Véridique em 

Lyon, 1835) – pois eram apenas pré-cooperativas, tendo em vista que 

apresentavam vagamente apenas alguns princípios que só vieram a ser 

formalizados pelos pioneiros de Rochdale61.  

Tais associações sofreram perseguições policiais, pois se 

acreditava serem associações ilícitas tendo em vista que não eram o tipo de 

comércio usual62. 

Na Alemanha as cooperativas que surgiram em 1847 foram as 

Caixas Rurais Raiffeisen que se destinavam a atender as carências de 

                                                 
58 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 7. 
59 PINHO, Diva Benavides. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. 2. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1966. p. 33-34. 
60 Idem. 
61 Idem. O pensamento Cooperativo e o cooperativismo brasileiro. São Paulo: Cnpq, 1982.  p. 
30-31. (Manual do Cooperativismo I).  
62 Idem. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 
1966. p. 39.  
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agricultores e tinham como características o auxílio mútuo e o princípio do 

amor ao próximo, podendo ter caráter filantrópico. Os dirigentes não percebiam 

qualquer remuneração e tampouco havia distribuição de sobras e a 

responsabilidade era solidária e ilimitada63. 

Já na França, em 1848, foi criada por Louis Blanc64 uma 

associação com 50 trabalhadores que confeccionavam uniformes da Guarda 

Nacional, que teve por base os princípios do cooperativismo.  Em pouco tempo 

o número de associações chegou a mais de 100 mil. Essas associações 

profissionais reuniam trabalhadores do mesmo ramo por meio das oficinas 

sociais, objetivando a reforma da sociedade65. 

Louis Blanc propôs o desaparecimento do regime de livre 

concorrência para melhorar a vida tanto dos operários como da própria 

burguesia. Para ele a livre concorrência era a expressão do individualismo e 

deveria ser combatida. Acreditava que o que conduziria os homens à 

fraternidade era a criação de uma associação cooperativista na qual cada um 

seria coproprietário dos instrumentos de produção66. 

Blanc organizou uma oficina social composta por associados 

do mesmo ofício que gerariam uma produção especializada, com estatutos 

sociais redigidos provisoriamente pelo Estado. Teria, no início, diretor, mestre e 

contramestres nomeados pelo governo. Posteriormente os cargos seriam 

preenchidos por eleições dos próprios membros que já se conheceriam.  

Afirmava que, com o tempo, o ateliê passaria de tendência 

individualista a sentimento social, e que cada membro zelaria, 

espontaneamente, pelo seu bom funcionamento, já não sendo mais necessária 

a intervenção do Estado. Acreditava também que a ampliação da 

                                                 
63 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho.  6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 10. 
64 Louis Jean Joseph Charles Blanc (1811 - 1882) – Socialista pequeno-burguês e historiador 
francês. Negava o antagonismo das contradições de classe no capitalismo. Adversário da revolução 
proletária defendia uma posição de conciliação com a burguesia. Disponível em: 
<http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JeanBlan.html>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
65 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 10. 
66 KLAES, Luiz Salgado. Cooperativismo e ensino a distancia. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. p. 72. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1811
https://pt.wikipedia.org/wiki/1882
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JeanBlan.html
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especialização ocorreria conforme as necessidades e que assim seria possível 

reunirem-se, em uma só oficina, profissões conexas para obter um melhor 

aproveitamento com as vantagens da concentração.  Entendia que com a 

passagem de um regime de livre concorrência para um de cooperação e 

associação, a propriedade também passaria do regime privado para o comum, 

chegando-se à liberdade efetiva para todos.  

Importante destacar que o ideário de Louis Blanc estava 

direcionado à criação de uma sociedade comunista, sendo a associação um 

novo meio de remediar os excessos da concorrência67. 

Em 1859 Herrmann Schulze68 fundou, na Alemanha, a 

Associação das Cooperativas Alemãs, que eram cooperativas de crédito 

voltadas para a classe média urbana, os pequenos produtores, comerciantes e 

artesãos. Permitia-se a participação de todas as categorias econômicas e os 

ganhos eram distribuídos entre os associados por meio de pagamento de 

dividendos. Não recebiam auxilio do Estado, nem filantrópicos, e a 

responsabilidade dos seus membros era solidária e ilimitada69. 

Tais cooperativas passaram a ser chamadas de Schulze-

Delitzsch pois seu fundador vivia na cidade de Delitzsch. Seu maior êxito foi a 

organização de Bancos Populares, especialmente entre os artesãos que não 

conseguiam crédito a juros reduzidos.  

Como forma de transição entre as associações de Raiffeisen e 

Schulze-Delitzsch surgem as cooperativas de Haas que se reuniam em 

federações e renunciavam aos princípios cristãos. Tinham a restrição das 

                                                 
67  Schulze-Delitzsch, Herman (1808-1883): Economista alemão. organizou Bancos Populares, 
especialmente entre os artesãos que não conseguiam crédito a juros reduzidos. Em 1863 preparou 
um projeto de auxílio mútuo, apresentando-o ao Parlamento Prussiano. Em 27/03/1867, com base 
nesse projeto, foi promulgado o primeiro Código Cooperativo da Alemanha e do mundo. Disponível 
em: <http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-
cooperativismo/idealizadores-cooperativistas/>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
68 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 11. 
69 Idem. 

http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/idealizadores-cooperativistas/
http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/idealizadores-cooperativistas/
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primeiras – Raiffeisen – e o caráter econômico das segundas – Schulze-

Delitzsch70. 

Na Itália, por sua vez, em 1864, surgiram as Cooperativas 

Luzatti baseadas na experiência das cooperativas de Schulze-Delitzsch, que 

tinham como princípio a ajuda mútua, porém aceitavam o auxílio estatal. Os 

empréstimos eram concedidos baseados na “palavra de honra” das pessoas, 

exigindo-se idoneidade moral delas. 

O lema de Luzatti era: “ajuda-te, Deus e o Estado te ajudarão”. 

Afirmava que alguns poderiam colocar Deus de lado, outros afastariam o 

Estado, os mais anarquistas, e outros eliminariam Deus e o Estado. Entretanto, 

mesmo acontecendo tudo isso, a ajuda mútua permanecerá, enfatizando que 

na ajuda recíproca estaria o caminho da redenção71. 

Na França merece destaque Charles Gide72 que pertencia à 

chamada Escola Francesa de Nimes - movimento de pensamento cooperativo 

francês, fundada também por Auguste Fabre e Edouard de Boyve -, de forte 

atividade no sul da França. 

As cooperativas deveriam ter um sentido emancipatório, com 

estrutura democrática e eficiência econômica; apregoando, também, o princípio 

de solidariedade, dizendo que: "não é como a liberdade ou igualdade um ideal 

puro: é um fato estabelecido pela melhor ciência e história, a interdependência 

dos homens vai se acentuar ainda mais e diariamente73”. 

A diferença entre Gide e Owen é que este via a cooperativa 

como um instrumento para uma sociedade mais justa, ou seja, a busca pelo 

                                                 
70 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 11. 
71 Idem. 
72 Charles Gide (1847 – 1932) - Histórico líder do movimento cooperativo francês, teorizador da 
economia social, presidente do movimento da social Christianisme, fundador da Escola de Nimes. 
Em 1886, Charles Gide aderiu ao movimento cooperativo, que reorganiza na França na Escola de 
Nimes, rapidamente condenado por liberais, que veem aí uma perigosa deriva socialista e 
considerado com desconfiança pelos socialistas que o julgam demasiado "bourgeoise". Disponível 
em: <https://www.museeprotestant.org/en/notice/charles-gide-1847-1932-2/>. Acesso em: 27 
abr. 2017. 
73 DRIMER, Alícia Kaplan de; DRIMER, Bernardo. Las cooperativas. fundamentos, história, 

doctrina. Buenos Aires: INTERCOOP, 1973. 

https://www.museeprotestant.org/en/notice/charles-gide-1847-1932-2/
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socialismo. Já a escola de Gide acreditava que toda questão social era uma 

questão moral e que o cooperativismo seria o responsável por introduzir na 

ordem econômica o fator moral, que era exatamente a ajuda mútua, que 

redundaria numa sociedade democrática e solidaria74. 

Pinho75 salienta que Gide enumerou 12 virtudes do 

cooperativismo: Viver melhor ou conseguir melhor nível de vida, por meio do 

auxílio mútuo; Pagar em dinheiro, a fim de evitar a dívida, que considera uma 

das formas de escravidão; Poupar sem sofrimento, já que a devolução dos 

ganhos sob a forma de retorno dos excedentes, proporcionalmente às 

operações realizadas pelos sócios na cooperativa, lhes permite economizar 

sem sacrificar a satisfação das necessidades; Suprimir os parasitas, ou seja, 

eliminar os intermediários, de maneira a reduzir ao mínimo os órgãos de 

transmissão das riquezas do produtor ao consumidor; Combater o alcoolismo – 

finalidade educativa já acentuada pelos Pioneiros de Rochdale; Interessar as 

mulheres nas questões sociais, pois, sendo elas as que cuidam do lar e fazem 

as compras, devem conhecer os problemas do consumo e das cooperativas de 

consumo; Educar economicamente o povo, tornando-o apto à autogestão 

econômica e política; Facilitar a todos o acesso à propriedade; Reconstituir 

uma propriedade coletiva através da formação de um patrimônio cooperativo, 

que é coletivo e está a serviço de um interesse geral e permanente, acima de 

nossas existências efêmeras; Estabelecer o justo preço, mas remunerando 

convenientemente todo trabalho consagrando à produção, inclusive o de 

direção e os intelectuais preparatórios; Eliminar o lucro capitalista, criando a 

preocupação com a satisfação das necessidades dos homens e não com a 

obtenção de lucros; e, Abolir os conflitos – na cooperativa de consumo, o 

consumidor torna-se seu próprio fornecedor; na cooperativa de produção, o 

operário torna-se seu próprio patrão; na cooperativa de crédito, o sacado torna-

se o seu próprio sacador; na cooperativa de habitação, o locatário torna-se seu 

                                                 
74 REBONATTO, Carlos Alberto Trindade. A Cooperação e o Cooperativismo: retrospecto 
histórico, classificação e natureza jurídica das cooperativas, In: Revista Perspectiva Econômica Ano 
XIX, n. 51, 1985. p. 9-52. 
75 PINHO, Diva Benevides. Economia e Cooperativismo. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 103-104. 
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próprio locador, e assim por diante, de modo que a disputa cessa pela fusão 

dos inimigos, ou melhor, o combate cessa por falta de combatentes.  

A partir das 12 virtudes, Gide entendia que seria possível 

substituir o sistema capitalista por uma república cooperativa. Afirmando que 

seriam necessárias três etapas: primeiro, deveriam ser organizadas as 

cooperativas de consumo para eliminar o lucro e o aumento sobre o custo da 

produção para se conseguir o preço justo; em seguida, deveriam ser criadas 

cooperativas de produção industrial a partir com dos fundos acumulados nas 

cooperativas de consumo; e, finalmente, seriam organizadas as cooperativas 

de produção agrícola76. 

Destaque-se que em nenhuma cooperativa haveria trabalho 

assalariado e que a sociedade seria transformada por meio da evolução 

pacífica e sem expropriações, eliminando os conflitos e a injustiça social. 

Assim, todos os setores da economia seriam organizados segundo o sistema 

cooperativista, o que redundaria na soberania do consumidor e das relações de 

mercado, mediadas pelas cooperativas, beneficiando a todos77.  

Segundo Maurer Júnior78, a partir da Europa, o cooperativismo 

se expandiu pelo mundo, chegando inclusive ao Japão nos fins do século XIX 

por meio do Visconde Shinagawa e do Conde Hirata.  

Karl Marx79, em 1886, escreveu, em Genegra, uma proposta de 

resolução para o Congresso Internacional dos Trabalhadores (Associação 

Internacional dos Trabalhadores), recomendando “aos trabalhadores que 

perfilhem a produção cooperativa, em lugar dos armazéns cooperativos. Estes 

últimos tocam apenas a superfície do sistema econômico atual, [enquanto] o 

primeiro atinge as suas bases fundamentais”.  

                                                 
76 PINHO, Diva Benevides. Economia e Cooperativismo. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 103-104. 
77 RECH, Daniel. Cooperativas uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: Ed. 
DP&A, 2000. p. 171. 
78 MAURER JÚNIOR, Theodoro  Henrique. O Cooperativismo: Uma economia humana. São Paulo, 
Imprensa Metodista. São Paulo, Imprensa Metodista, 1966. p. 328. 
79 MARX, Karl. Trabalho Assalariado e Capital. São Paulo: Ed. Global, 1987. p. 334-335. 
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Marx entende que as fábricas-cooperativas são importantes, 

pois significam uma nova estrutura social. Com isso, defende a cooperativa de 

produção, destacando que as mesmas somente poderão superar o modo 

produtivo capitalista se atuarem em larga escala, pois, do contrário, poderiam 

ser absorvidas pelo capital rapidamente. Destaca as ações que diferenciam as 

sociedades cooperativas das empresas capitalistas80:  

No sistema de ações já existe antítese na antiga forma [de 
propriedade privada individual], em que os meios sociais de produção 
surgem como propriedade individual; mas a transformação na forma 
da ação permanece, ainda, presa às barreiras capitalistas; e, 
portanto, em vez de superar a antítese entre o caráter social da 
riqueza e a riqueza privada, só a desenvolve numa nova 
configuração. As fábricas cooperativas dos próprios trabalhadores 
são as primeiras rupturas da antiga forma, embora, naturalmente, em 
sua organização real, por toda parte reproduzam e tenham de 
reproduzir todos os defeitos do sistema existente. Mas a antítese 
entre capital e trabalho dentro delas está abolida, ainda que, 
inicialmente, apenas na forma em que os trabalhadores, como 
associação, sejam seus próprios capitalistas, isto é, apliquem os 
meios de produção para valorizar seu próprio trabalho. Elas 
demonstram como, em certo nível de desenvolvimento das forças 
produtivas materiais e de suas correspondentes formas sociais de 
produção, se desenvolve e forma, naturalmente, um modo de 
produção, um novo modo de produção. Sem o sistema fabril oriundo 
do modo de produção capitalista não poderia desenvolver-se a 
fábrica cooperativa e tampouco o poderia sem o sistema de crédito 
oriundo desse mesmo modo de produção. [...] As empresas 
capitalistas por ações tanto quanto as fábricas cooperativas devem 
ser consideradas formas de transição do modo de produção 
capitalista ao modo associado, só que, num caso, a antítese é abolida 
negativamente e, no outro, positivamente. 

Apesentou uma resolução sobre o trabalho cooperativo na qual 

ressalta cinco pontos que seriam primordiais à existência das cooperativas81:  

1. O “movimento cooperativo” é uma das forças transformadoras 
da sociedade baseada em antagonismos de classe; seu grande 
mérito é mostrar que a cooperação subordinada ao capital, causadora 
da miséria da classe operária, pode ser superada pela “associação de 
produtores livres e iguais”; 2. Ao se elaborar, por esforços privados 
dos “escravos assalariados”, o sistema cooperativo, por si só nunca 
irá transformar a sociedade capitalista. Para converter a produção 
social num sistema amplo de trabalho livre e cooperativo, são 
requeridas mudanças das condições gerais da sociedade, que nunca 
serão realizadas, a não ser pela transferência do poder do Estado 
capitalista para os próprios produtores; 3. Os operários devem investir 
mais na criação e manutenção de cooperativas de produção do que 
nas de consumo, porque aquelas subvertem o capitalismo em sua 

                                                 
80 MARX, Karl. Trabalho Assalariado e Capital. São Paulo: Ed. Globo, 1987. p. 334-335. 
81 Idem. 
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base, ao passo que o consumo só o afeta na superfície; 4. As 
sociedades cooperativas devem investir na propaganda de seus 
princípios, promovendo o estabelecimento de novas fábricas-
cooperativas; 5. Para evitar a degeneração vulgar em companhias, 
por ações da classe média, todos os sócios devem receber, 
igualmente. Aos acionistas será estabelecida uma taxa baixa de 
lucro. 

Ricciardi e Jenkins82 destacam que “Pode-se dizer que o 

trabalho em cooperação resulta numa economia humanizada, cujo valor maior 

reside no indivíduo, acima do capital, pois o resultado final da ação conjunta 

reverterá para o desenvolvimento integral daquele grupo humano”. 

2.3.1 SOCIEDADE DE ROCHDALE 

Destaca Cenzi83 que os Tecelões de Rochdale representam o 

marco histórico do cooperativismo. O capitalismo reinante à época estava 

massacrando os pequenos artesãos que tentavam mudar seu modo de 

produção, pois as greves praticadas para o aumento salariam não estavam 

tendo êxito. Com isso, criaram uma caixa que passava entre os demais 

artesãos, que tinha por objetivo arrecadar recursos financeiros para garantir a 

sobrevivência de todos.  

Assim, conclui o autor que: “(...) após terem juntado com muito 

sacrifício alguns recursos próprios – 28 libras – esses pobres tecelões de 

Rochdale registram e fundam uma sociedade, a “Rochdale Society of Pionners, 

(...).”84. 

Segundo Martins85 o cooperativismo surge na Inglaterra no 

século XVII, onde as condições de trabalho eram precárias e os trabalhadores 

eram submetidos a longas jornadas e baixos salários, a mão-de-obra estava 

desvalorizada; o que motivou o surgimento de uma cooperativa, onde haveria 

regras, normas e princípios para respeitar o valor do ser humano. Assim, 28 

                                                 
82 RICCIARDI, Luiz; DE LEMOS, Roberto Jenkins. Cooperativa, a empresa do século XXI: como os 
países em desenvolvimento podem chegar a desenvolvidos. São Paulo: LTr, 2000. p. 58. 
83 CENZI, Nerii Luiz. Cooperativismo: desde as origens ao projeto de reforma do sistema 
cooperativo brasileiro, Curitiba: Juruá, 2012. p. 27. 
84 Idem. 
85 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 8. 
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operários se uniram e criaram as normas e metas que concretizaram a 

associação.  

Em novembro de 1844, no bairro de Rochdale-Manchester 

(Inglaterra), tecelões que estavam desempregados reuniram suas economias e 

montaram um armazém cooperativo. Alguns deles eram discípulos Robert 

Owen. Já em 21 de dezembro de 1844, após conseguir guardar 28 libras 

esterlinas, os tecelões abriram um armazém cooperativo com o objetivo de 

melhorar as condições de trabalho e a vida dos cooperados. Há época surgiu a 

chamada compra comunitária, pois os sócios podiam adquirir os produtos que 

a cooperativa comprava no atacado, a preço de custo86. 

Os Pioneiros de Rochdale se organizaram e fundaram uma 

cooperativa, a qual estava norteada pelos ideais dos socialistas utópicos. Os 

seus eram a reunião para adquirir bens de primeira necessidade, a construção 

de casas para os cooperados, a fabricação de alguns bens e o arrendamento 

de terras que proporcionariam trabalho aos que estavam desempregados87 

Dos 28 tecelões, seis eram discípulos de Robert Owen. 

Howarth e Cooper foram considerados a alma da Cooperativa de Rochdale. 

Com o capital de 28 (vinte e oito) libras que possuíam conseguiram comprar 

apenas uma pequena quantidade de manteiga, 6 (seis) sacos de farinha de 

trigo, 1 (um) saco de aveia, açúcar e velas. A sociedade cresceu 

rapidamente88. 

Após abrir as portas, a pequena mercearia foi alvejada pelos 

comerciantes locais, mas resistiu funcionando inicialmente duas vezes por 

semana, com um pequeno estoque: farinha, aveia, manteiga, açúcar e velas de 

                                                 
86 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 8. 
87 SANTOS, Valdemar Dias. Crescimento. Crise e Reestruturação da Cooperativa de Cafeicultores e 
Agropecuaristas de Maringá – COCAMAR. Dissertação (Mestrado em Gestão dos Agronegócios). 
Universidade Paranaense – UNIPAR, Umuarama/PR, 2000. Disponível em: 
<www.unoescsmo.edu.br/pub/professores/farid_eid/dissertacaovaldemar.pdf>. Acesso em: 27 
abr. 2017. 
88 PINHO, Diva Benavides. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. 2. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1966. p. 7. 
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sebo. Outros produtos só vieram mais tarde, como o chá e o fumo. A venda de 

Carne só ocorreu 2 (dois) anos depois89. 

Os cooperados de Rochdale se revezavam nas atividades da 

Cooperativa, visto que não possuíam empregados. Assim, não se via 

separação entre a concepção e a realização do trabalho, ficando clara a 

autogestão90. 

De fato a Cooperativa dos Probos Pioneiros Equitativos de 

Rochdale, como ficou conhecida, foi constituída inicialmente como uma 

cooperativa de consumo. Entretanto, os objetivos de seus fundadores não 

estavam estancados apenas em fornecer alimentos a preços justos, almejando, 

também, a educação de seus associados e familiares, acesso ao trabalho para 

os desempregados e também os explorados, e moradia. Em suma, queriam 

constituir uma colônia cooperativa autossuficiente91.  

De fato a Cooperativa de Rochdale funcionava como uma 

espécie de poupança mútua onde os seus membros tinham privilégios nas 

compras de mercadorias. À época, o varejo britânico estava atrasado, eram 19 

(dezenove) vendedores ambulantes e vendas diretas mediante pequenas 

oficinas que funcionavam em feiras semanais e possuíam modestas lojas que 

concediam crédito a preços elevados92. 

Souza93 enfatiza que a Cooperativa de Rochdale instituiu um 

programa de diretrizes para a educação e a abstinência alcoólica e que tais 

medidas não contaram, no início, com o apoio da Igreja. Inclusive a imprensa 

se opôs.  

                                                 
89 SOUZA, Alzira Silva de. Cooperativismo: uma alternativa econômica. Rio de Janeiro: CECRERJ, 
1990. p. 8.  
90 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SINGER, Paul. (Org.) Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 
50. 
91 MAURER JÚNIOR, Theodoro  Henrique. O Cooperativismo: Uma economia humana. São Paulo, 
Imprensa Metodista, 1966. p. 44. 
92 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SINGER, Paul. (Org.) Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 
50. 
93 SOUZA, Alzira Silva de. Cooperativismo: uma alternativa econômica. Rio de Janeiro: CECRERJ, 
1990. p. 9. 
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Já em 1845 os associados passaram a ser 80 (oitenta) tendo o 

capital atingido 180 (cento e oitenta) libras. Seis anos mais tarde, em 1851, 

eram 630 (seiscentos e trinta) associados e, em 1857 já eram 1850 (mil 

oitocentos e cinquenta) associados. Passados dez anos já eram 5.300 (cinco 

mil e trezentos) associados94. 

Rochdale trouxe, de fato, expansão do cooperativismo na Grã-

Bretanha, sendo que, em 1881, o número de associados a cooperativas 

chegava a 547 mil e, em 1900, já era 1.707 milhão95. 

A história de sucesso da Cooperativa de Consumo de 

Rochdale continua viva, estando em funcionamento com milhares de 

associados e grandes empreendimentos e investimentos. O casarão de Toad 

Lane, onde tudo começou, também ainda está de pé, tendo sido transformado 

em museu do berço do cooperativismo mundial96. 

Segundo Klaes97, os Tecelões de Rochdale trouxeram 

princípios que serviriam de base para cooperativas que foram surgindo pelo 

mundo: “(...) Sua organização passa por dois tópicos: 1. as regras que dizem 

respeito ao funcionamento da empresa; e 2. as regras que se referem à 

estrutura da sociedade (...)”. 

Nami98 atribui aos pioneiros de Rochdale: “O mérito de que 

souberam organizar, de maneira perfeita, um programa completo, unindo os 

princípios teóricos às regras práticas de organização e funcionamento”. 

Os estatutos da cooperativa fundada pelos 28 (vinte e oito) 

Pioneiros foram pensados e definidos de forma coletiva e grupal, espelharam 

                                                 
94 PINHO, Diva Benavides. O pensamento Cooperativo e o cooperativismo brasileiro. São Paulo: 
Cnpq, 1982. p. 32. (Manual do Cooperativismo I). 
95 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SINGER, Paul. (Org.) Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 
50 
96 SOUZA, Alzira Silva de. Cooperativismo: uma alternativa econômica. Rio de Janeiro: CECRERJ, 
1990. p. 9. 
97 KLAES, Luiz Salgado. Cooperativismo e ensino a distancia. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. p. 110. 
98 NAMI, Marcio Roberto Palhares. Viabilidade das Cooperativas Abertas: Um estudo de caso da 
Cooperativa de Crédito de Mendes Ltda. Rio de Janeiro: Publit, 2004. p. 42. 
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os valores, princípios e métodos que foram essenciais ao cooperativismo, que 

trouxe inegável êxito99. 

Com a Cooperativa de Rochdale surge o lema: “um homem, 

uma voz”, sendo conduzida por um sentido prático que era voltado às 

necessidades dos cooperados100. 

Inventores da moderna cooperativa de distribuição de bens e 

consumo – os Probos Pioneiros – inspiraram o movimento cooperativista pelo 

mundo101. 

Até hoje os valores (solidariedade, igualdade, fraternidade, 

democracia, equidade, responsabilidade social, transparência) e os princípios 

(adesão livre e voluntária, controle democrático pelos sócios, participação 

econômica dos sócios, autonomia e independência, educação, treinamento e 

informação, cooperação entre cooperativas, preocupação com a comunidade) 

elaborados pelos “Probos Pioneiros” são adotados pelo movimento 

cooperativista102.  

Não restam dúvidas que Rochdale reuniu, pela primeira vez 

numa cooperativa, o espírito empreendedor sem objetivo de lucro, visando a 

melhoria do grupo por meio da livre adesão, por meio de princípios solidários e 

gestão democrática. 

Os princípios estabelecidos pela Cooperativa de Rochdale são 

até hoje os disciplinados pela Aliança Cooperativa Internacional e que 

continuam servindo de base para se constituírem cooperativas de trabalho. 

                                                 
99 SCHNEIDER, José Odelso. A doutrina do cooperativismo: análise do alcance, do sentido e da 
atualidade dos seus valores, princípios e normas nos tempos atuais. In: Revista do Centro 
Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social. CIAGS & Redes de Pesquisadores em Gestão 
Social - RGS, v. 3, n. 2, jul-dez. 2012. p. 6. Disponível em: 
<http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs/article/viewFile/296/pdf_35> Acesso em: 27. 
abr. 2017. 
100 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 9. 
101 PANZUTTI, Ralph et al. Educação cooperativista. São Paulo. OCESP/SESCOOP-SP, 2001. p. 61. 
102 SILVA FILHO, Cicero Virgulino. Cooperativas de trabalho. São Paulo: Atlas, 2001. p. 155. 
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 Lambert103 destaca que: “longe de terem envelhecido, os 

princípios de Rochdale, em tudo o que eles têm de essencial, representam a 

juventude e a esperança da civilização nos dias de hoje”. 

Os princípios da Rochdale, embora tenham sido adaptados às 

diferentes épocas nos Congressos da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), 

em 1937, em Paris, em 1966, em Viena, e em Manchester, em setembro de 

1995, continuam vigentes. 

Singer104 vê o novo cooperativismo surgindo em um mercado 

aberto às exportações, à sobrevalorização da moeda nacional e taxas de juros 

extremamente elevadas, eliminando milhões de postos de trabalho formal e 

propicia o fechamento de muitas empresas. 

De fato, o capitalismo e o socialismo, em suas práticas, não 

conseguiram a valorização social do ser humano de forma efetiva. “O 

cooperativismo, ao diluir o capital entre todos os membros do grupo, isolando 

sua influência sobre o poder decisório pelo valor igualitário do voto, possibilitou 

que a ‘mão-de-obra’ determinasse onde aquele capital seria aplicado e para 

qual finalidade se destinaria – estava rompida e sepultada a ‘exploração do 

homem pelo homem’105”. 

Na lição de Houpin e Bosvieux, as cooperativas representam a 

reunião, “(...) numa mesma pessoa, de duas condições, que geralmente estão 

separadas e entre as quais existe uma antinomia natural (patrão e empregado, 

varejista e consumidor, banqueiro e mutuário) e pelo papel relativamente 

secundário que nelas desempenha o capital em relação à atuação e ao 

trabalho dos associados106”. 

                                                 
103 LAMBERT, Paul. La doctrina cooperativa. 4. ed. Buenos Aires: INTERCOOP, 1975. p. 57. 
104 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SINGER, Paul. (Org.) Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 
50. 
105 RICCIARDI, Luiz; LEMOS, Roberto Jenkins de. Cooperativa, a empresa do século XXI: como os 
países em desenvolvimento podem chegar a desenvolvidos. São Paulo: LTr, 2000. p. 66-67. 
106 HOUPIN, Charles; BOSVIEUX, Henri apud WALD, Arnold. Comentários ao Novo Código Civil, v. 
XIV: livro II, do direito de empresa. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 601. 
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2.3.2 ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL – ACI 

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) foi criada na 

Inglaterra, no I Congresso Internacional de Cooperativismo, em 1895, cuja 

sede é em Genebra, na Suíça. Trata-se de uma associação não governamental 

e independente cujo objetivo principal é preservar e defender os princípios 

cooperativistas, representando e prestando apoio às cooperativas e suas 

correspondentes organizações em todo o mundo107. 

Atualmente conta a Aliança Cooperativa Internacional com 

mais de 230 (duzentos e trinta) organizações nacionais e internacionais, em 

mais de 100 (cem) países. Em 1946 o movimento cooperativista representado 

pela ACI foi uma das primeiras organizações não governamentais a ter uma 

cadeira no Conselho da ONU (Organização das Nações Unidas)108.  

Em 1992 ficou deliberado, durante a Assembleia Geral 

realizada em Tóquio, que os membros da Aliança Cooperativa Internacional 

seriam divididos segundo suas localizações, em quatro “continentes”: Europa 

(Bruxelas), Ásia e Pacífico (Nova Delhi), África (Nairobi) e Américas (São José 

da Costa Rica) 109.   

Durante o Congresso de Paris, em 1937, a ACI, inspirada pelos 

princípios da Cooperativa de Rochdale, aprovou os seus princípios como 

sendo: 1º adesão livre (princípio da porta aberta); 2º administração democrática 

(um homem um voto); 3º distribuição dos excedentes aos sócios na proporção 

das operações; 4º juros limitados ao capital; 5º neutralidade política e religiosa; 

6º venda à vista; e 7º fomento da educação. 

                                                 
107 Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso. 
Disponível em:  <http://www.ocbmt.coop.br/TNX/>.  Acesso em: 27 abr. 2017. 
108 Idem. 
109 Idem. 
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Importante destacar que os últimos três, embora sejam 

considerados também do sistema de Rochdale, estavam integrados a seu 

sistema doutrinário110. 

Em 1995, a Aliança Cooperativa Internacional, durante o 

Congresso realizado em Manchester, atualizou os princípios cooperativos, 

acrescentando o princípio da intercooperação, ficando assim resumidos seus 

princípios em sete proposições: Associação voluntária e aberta; Controle 

democrático dos membros; Participação econômica dos membros; Autonomia 

e independência; Educação, treinamento e informação; Cooperação entre 

cooperativas; e Preocupação com a comunidade111.  

Na referida reunião, a Aliança Cooperativa Internacional 

reafirmou que são de extrema importância os valores éticos da honestidade, 

dos mecanismos democráticos de consulta e informação dos associados, da 

responsabilidade social e da associação voluntária de pessoas para se 

ajudarem mutuamente112.  

Zylberstajn113 ressalta a importância da Aliança Cooperativa 

Internacional a partir do conceito de cooperativas como sendo: “arranjos 

institucionais amplamente difundidos por diferentes setores da economia, cuja 

característica comum é compartilhar os princípios fundamentais do 

cooperativismo. O compartilhamento doutrinário, embora não seja homogêneo 

e universal, criou as bases para uma linguagem comum, permitindo que se 

faça referência a um movimento cooperativista internacional, devidamente 

estruturado e regido, institucionalmente, pela Aliança Cooperativa 

Internacional.”. 

Os princípios estabelecidos pela ACI estão também 

devidamente plasmados na Lei n. 12.690/12, que, segundo Paul Singer, 

                                                 
110 Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso. 
Disponível em: <http://www.ocbmt.coop.br/TNX/>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
111 Idem. 
112 UNESCO.  Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
113 ZYLBERSTAJN, Décio. Quatro estratégias fundamentais para cooperativas agrícolas. In: 
BRAGA, Marcelo José; REIS, Brício dos Santos (Org.) Agronegócio cooperativo: reestruturação e 
estratégias. Viçosa: UFV/DER, 2002. p. 55. 
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trouxeram: “vida nova para as cooperativas de trabalho, tornando-os idênticos 

aos da economia solidária114”. 

2.3.3 ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS – OCB 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) é o órgão 

máximo de representação das cooperativas no país. Foi criada em 1969, 

durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, estando sediada em 

Brasília. 

A OCB é responsável pela promoção, fomento e defesa do 

sistema cooperativista em todas as instâncias políticas e institucionais. É de 

sua responsabilidade, também, a preservação e o aprimoramento desse 

sistema, o incentivo e a orientação das sociedades cooperativas115. 

2.3.4 ECONOMIA SOLIDÁRIA 

A economia solidária encontra sua base em todos os princípios 

e valores do cooperativismo. 

Singer entende que graças ao cooperativismo que a economia 

solidária possui seu arcabouço ideológico fundamental. Segundo o autor: 

A economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios 
básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito 
à liberdade individual116. 

A economia solidária é outro modo de produção e tem por 

princípios básicos a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à 

liberdade individual. Tais princípios unem-se àqueles que produzem numa 

única classe de trabalhadores que possuem o capital por igual em cada 

                                                 
114 SINGER, Paul. Vida nova para as cooperativas de Trabalho. Folha de São Paulo. São Paulo, 16 
de julho de 2012. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/54751-vida-nova-
para-as-cooperativas-de-trabalho.shtml>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
115 Organização Cooperativista dos Países de Língua Portuguesa (OCPLP). Disponível em: 
<http://www.portalocplp.org/aocplp>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
116 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SINGER, Paul. (Org.) Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 
10. 
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cooperativa ou sociedade econômica. Assim, o resultado é a solidariedade e a 

igualdade117. 

O capitalismo separa o trabalho e a posse dos meios de 

produção, o que é combatido pela economia solidária. Assim, verifica-se que o 

capital da empresa solidária é de todos os que nela trabalham. Há uma fusão 

entre o trabalho e o capital eis que todos são trabalhadores e proprietários, 

sendo a propriedade da empresa dividida igualmente entre eles e, obviamente, 

todos possuem poder de decisão118. 

Como ocorreu na Europa a origem da economia solidária no 

Brasil também decorreu de lutas de trabalhadores em face do modelo 

capitalista e da exploração do trabalho, tal qual durante a revolução industrial 

na Inglaterra, submetendo os trabalhadores brasileiros, a formas desumanas 

de trabalho, eis que também se objetivava o crescimento da economia sem 

qualquer preocupação com o emprego protegido. 

Pinto119 destaca as consequências de tal precariedade: 

As consequências disso dizem respeito, antes de tudo, a um 
enfraquecimento dos vínculos sociais representados pelos direitos e 
pelas identidades forjados a partir da condição assalariada. O 
desemprego e subemprego, ao assumirem um aspecto funcional ao 
atual padrão de crescimento, se traduzem em uma miríade de formas 
precárias e vulneráveis de trabalho ou mesmo de sobrevivência. 
Nesse ambiente, a insegurança e a falta de horizontes marcam o 
comportamento individual, enquanto socialmente assiste-se a perda 
de coesão social. 

A economia solidária surge no Brasil por meio dos movimentos 

organizados em associações a fim de enfrentar a opulência do capitalismo: [...] 

como nova alternativa para geração de renda, inclusão e fortalecimento social 

como resposta importante não só de trabalhadores como das comunidades 

pobres em relação às transformações ocorridas no mundo do trabalho. Esta 

                                                 
117 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SINGER, Paul. (Org.) Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 
10. 
118 Ibdem. p. 83.  
119 PINTO, João Roberto Lopes. Economia solidária: um elogio à associação em tempos de crise. 
Tese (Doutorado em Ciência Política). Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2004. p. 8. 
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nova prática de produção privilegia o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça 

social, o cuidado com o meio ambiente e responsabilidade com as gerações 

futuras120. 

Singer121 dá destaque ao surgimento da economia solidária 

como sendo uma: 

Ligação essencial com uma crítica operária e socialista do 
capitalismo, onde permaneceu viva a idéia de que trabalhadores 
associados poderiam organizar-se em empresas autenticamente 
autogestionárias e desafiar assim, a prevalência das relações 
capitalistas de produção. 

As cooperativas têm feito parte da economia solidária, que é a 

forma de se produzir e comercializar sem a exploração do ser humano e do 

meio ambiente. 

Singer122 destaca que a cooperativa de produção “talvez seja a 

mais importante das empresas solidárias” que terá seu nascimento como forma 

de combate à pobreza, sendo que tem ocorrido de empresas à beira da 

falência serem assumidas por seus trabalhadores, que irão autogerir tais 

empresas por meio das cooperativas. 

A economia solidária se expandiu significativamente na década 

de 1990, tanto no âmbito nacional como internacional, porém, não podem as 

cooperativas ser utilizadas apenas como “fachada”, escondendo verdadeiras 

relações laborais, pois retiram dos cooperados sua autonomia e poder de 

decisão, tentando, assim, mascarar as fraudes. 

É fato que as relações laborais têm passado por 

transformações na medida em que as economias oscilam ou até mesmo 

entram em colapso pelo mundo. 

                                                 
120 CHAVES, Daniela Freitas; PINTO, Iléias Maria de Jesus. Economia solidária como alternativa 
de desenvolvimento regional. Amazônia: T&C Amazônia. Ano V, n. 10, 2007. p. 61. 
121 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SINGER, Paul. (Org.) Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 
35. 
122 Ibdem. p. 24. 
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A exclusão social gerada pelos avanços tecnológicos gera o 

que Drucker123 entende ser um grande desafio advindo da referida exclusão 

que é o de: “evitar um novo conflito de classes entre os dois grupos dominantes 

na sociedade pós-capitalista: os trabalhadores do conhecimento e os 

prestadores de serviços”. 

As novas tecnologias, bem assim as hodiernas formas de 

gestão empresariais, ampliam as desigualdades deixando em relevo dois 

grupos distintos, o primeiro composto pelas minorias que possuem garantias 

contratuais, estabilidade, planos de carreira, bons salários etc... e o outro, a 

grande massa de subempregos, de profissões desqualificadas, desprestigiadas 

e mal remuneradas cada vez mais crescente124. 

Delgado125 destaca que: 

Em síntese, também para essas correntes críticas – algo 
perplexas e, de certo modo, ingênuas – o trabalho teria se tornado 
desimportante na estrutura e dinâmica do novo capitalismo, sendo 
que o emprego, a tradicional e dominante fórmula de trabalho neste 
sistema, teria decaído para inevitável anacronismo. 

A política neoliberal do novo capitalismo, que tem como uma 

de suas marcas o capital especulativo – aquele que não se preocupa em gerar 

bens ou empregos, vivendo apenas da compra e venda de papéis, ou seja, 

aquele que busca retorno de curto prazo – tem contribuído sobremaneira para 

o desaparecimento do trabalho formal, deixando para trás a noção de 

produção, colocando em cheque os empregos protegidos126. 

2.3.5 CLASSIFICAÇÃO DAS COOPERATIVAS  

Segundo sua finalidade, é possível dividir as cooperativas como 

sendo de produção de bens e/ou serviços; cooperativas de crédito e 

cooperativas de consumo. 

                                                 
123 DRUCKER, Peter Ferdinand. Sociedade pós-capitalista. Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. 2. 
ed. São Paulo: Pioneira, 1993. p. 65. 
124 CATTANI, Antonio David. Trabalho e Autonomia. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 30. 
125 DELGADO, Mauricio Godinho. Globalização e hegemonia: cenários para desconstrução do 
primado do trabalho e do emprego no capitalismo contemporâneo. Revista Legislação do trabalho, 
São Paulo, maio 2005. p. 548. 
126 CATTANI, Antonio David. Trabalho e Autonomia. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 30. 
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As cooperativas de consumo caracterizam-se como associações 

que buscam abastecer seus cooperados por meio de compras para uso 

doméstico com preços menores, mantendo a qualidade. Negociam-se 

descontos em face de se realizarem compras em maior quantidade127. 

Já as cooperativas de crédito, como o próprio nome sugere, têm 

por finalidade proporcionar assistência financeira aos seus cooperados. 

Somente podem ser criadas mediante autorização do Banco Central do Brasil, 

que também exerce a fiscalização sobre as mesmas. Apesar de serem 

equiparadas às demais instituições financeiras, não podem intitular-se 

bancos128.  

Temos, ainda, a classificação das cooperativas de trabalho trazida 

pela Lei n. 12.690/2012 como sendo de duas espécies, produção e de serviço - 

sem os pressupostos da relação de emprego-129. 

As cooperativas de produção são a modalidade básica da 

economia solidária, eis que negam o princípio básico do capitalismo. Os 

cooperativados detêm a propriedade dos meios de produção, pois todos 

trabalham e possuem o mesmo poder de decisão sobre a empresa solidária. 

Assim, a finalidade de uma cooperativa de produção não é maximizar lucros, 

mas a quantidade e a qualidade de trabalho130.  

Podem as cooperativas de produção de bens e/ou serviços ser 

divididas em cooperativas de produção e/ou serviços; mistas e integrais.  

Em sendo a única finalidade das cooperativas de produção de 

bens e/ou serviços a venda de seus produtos, são consideradas cooperativas 

                                                 
127 FARIA, José Ricardo Vargas de. Organizações coletivistas de trabalho: autogestão nas 

unidades produtivas. 2003. Dissertação (Mestrado em administração) - Universidade Federal do 

Paraná. Curitiba, 2003. p. 26-27. 
128 FIGUEIREDO, Ronise de Magalhães. Dicionário Prático de Cooperativismo. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2000. p. 52-53. 
129 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 134. 
130 SINGER, Paul. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. In: SANTOS, 
Boaventura Souza. (Org.). Produzir para viver: os caminhos da produção capitalista. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. p. 81-129. 
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simples. Já, as cooperativas mistas, comuns no Brasil no ramo agropecuário, 

têm a finalidade de venda de produtos, agregando compras em comum às suas 

atividades, o que beneficia os cooperados na aquisição de bens ou serviços131.  

Já as cooperativas integrais apresentam-se como organização 

social comunitária, onde temos a comunidade organizando-se para, 

conjuntamente, produzir produtos para seu próprio consumo, comercializando o 

excedente132. 

Faria133 apresenta, ainda, uma tipologia das cooperativas 

segundo sua natureza orgânica, afirmando que a análise relativa à referida 

natureza está calcada na observação de três aspectos: (i) do processo de 

trabalho – operações realizadas organizadamente pelos trabalhadores de 

forma individual ou coletiva, objetivando a produção de mercadorias; (ii) da 

organização do trabalho – que é a estruturação do processo de trabalho e; (iii) 

das relações de trabalho – que são as interações, tanto objetivas como 

subjetivas, estabelecidas pelos trabalhadores durante o processo de trabalho. 

Percebe-se, pois, que, desde a sua criação durante a revolução 

industrial, as cooperativas são uma realidade mundial e têm como objetivo 

central a solidariedade e a ajuda mútua, a fim de que aqueles que a compõem 

possam se beneficiar e obter melhoria em sua condição de vida, ou seja, tem-

se a produção sem a exploração do ser humano.  

                                                 
131 BULGARELLI, Waldirio. O Kibutz e as Cooperativas Integrais, Ejidos Kolkhoses. São Paulo: 
Pioneira, 1966. p. 13. 
132 Idem. 
133 FARIA, José Henrique de. Economia Política do Poder: as práticas do controle nas 

organizações. Curitiba: Juruá, 2004, vol. 3, p. 26. 
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3 - PRINCÍPIOS E VALORES DO COOPERATIVISMO E A SUA COERÊNCIA 
CONSTITUCIONAL 

3.1 PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO 

O cooperativismo possui normas e princípios que são aplicados 

a partir dos seus valores espirituais e sociais, o que é entendido como espírito 

do cooperativismo. 

Vale a pena relembrar que a diferença entre valores e 

princípios reside no fato de os primeiros possuírem caráter genérico e 

permanente134, servindo de base para os princípios. Estes, em contrapartida, 

modificam-se de acordo com a evolução da sociedade135. 

Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado, 

atentando-se para as possibilidades jurídicas e reais existentes. São, pois, os 

princípios mandamentos de otimização que podem ser cumpridos em 

diferentes graus, cujo cumprimento depende tanto de possibilidades reais como 

também jurídicas136. 

O espírito cooperativo inclui valores que marcam a própria 

existência das cooperativas. Esses valores são universais e prolongaram-se na 

história desde a sua criação com os pioneiros de Rochdale há mais de 170 

(cento e setenta) anos. Eles são a força que impulsiona a máquina que 

continua funcionando graças aos princípios. 

Em relação aos valores e princípios do cooperativismo, Mateo 

Blanco137 assevera que: “de cada princípio derivam os valores, ou melhor, a 

cada valor corresponde um princípio, ainda que haja valores que não estejam 

expressos”. 

                                                 
134 IRION, João Eduardo. Cooperativismo e economia social. São Paulo: STS, 1997. p. 47. 
135 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 3. ed. 1993. p. 1085 e seg. apud 
LEITE, George Salomão (org.). 
136 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 86. 
137 MATEO BLANCO, Joaquín. Historia de la reforma de los principios cooperativos. In: 
REVESCO. Revista de Estúdios Cooperativos. Madrid: REVESCO, 1988. p. 71. 
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Segundo Bergengren138, os princípios cooperativos 

permaneceram de forma “relativamente simples” através da história: 

Envolve um grupo de pessoas que reúnem seus recursos comuns 
para promover para si uma coisa ou serviço de que todos necessitam 
de tempos em tempos. Na administração da empresa, cada membro 
tem apenas um voto, seja qual for seu investimento individual no 
negócio. A cooperativa é uma organização de pessoas, não de 
dinheiro, e é operada do mesmo modo como são as eleições locais, 
estaduais e nacionais. Não é de caridade; sua única razão de existir é 
o serviço que pode prestar a seus membros. O aplicar os princípios 
da democracia na economia constitui a declaração da liberdade de 
empreendimento e reconhece que na há liberdade de 
empreendimento no monopólio.  

Os princípios das Cooperativas139 são as diretrizes por meio 

das quais seus valores – que se baseiam em ajuda mútua e responsabilidade, 

democracia, igualdade, equidade e solidariedade – são postos em prática. 

O princípio da justiça social, por sua vez, é basilar ao 

cooperativismo em relação à livre iniciativa, posto que torna as sociedades 

cooperativas capazes de desenvolver de forma justa e equilibrada a sociedade 

na qual são constituídas140. 

A Aliança Cooperativa Internacional141 destaca os valores que 

devem estar presentes nas cooperativas: 

As cooperativas baseiam-se nos valores de autoajuda, 
autoresponsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 
solidariedade. Na tradição de seus fundadores, os membros da 
cooperativa acreditam nos valores éticos de honestidade, abertura, 
responsabilidade social e cuidado com os outros.  

Para Moura142, a solidariedade é um valor que deve estar 

sempre presente no cooperativismo: 

                                                 
138 BERGENGREN, Roy Frederick. Cruzada: a história das cooperativas de crédito na américa do 
norte. Tradução Oseas Maurer. Brasília: Cooperforte, 2001. p.16. 
139 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem 
prática. São Paulo: Atlas, 2001. p. 319. 
140 MEINEN, Enio; PORT. Márcio. O Cooperativismo de crédito ontem, hoje e amanhã. Brasília: 
Confebras, 2012. p. 29. 
141 Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Disponível em: <www.ica.coop/ica//>. Acesso em: 
27 abr. 2017. 
142 MOURA, Valdiki. Diretrizes cooperativas (notas e comentários). São Paulo: Brasiliense, 1946. p. 
4-5. 
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É preciso, pois, antes de tudo que se procure incutir, por todos os 
meios possíveis, no cérebro e no coração das nossas populações 
rurais e mesmo no dos que habitam as nossas cidades mais 
populosas, o espírito de auxílio mútuo, da solidariedade para defesa 
dos interesses em comum e que se resume nesta bela formula – 
TODOS POR UM E UM POR TODOS. 

As propostas originais de trabalho que vêm desde o início das 

cooperativas trazem os ideais históricos de autogestão e de emancipação do 

trabalho humano. Como um dos valores do cooperativismo, temos o de 

“contrariar as formas de trabalho impostas ao trabalhador na economia 

capitalista”, por meio da autogestão do labor, o que resgata a subjetividade do 

trabalhador, valorizando seu trabalho143.  

Os princípios do cooperativismo devem estar em perfeita 

harmonia, e se apresentarem concomitantemente, pois, do contrário, não se 

concretizarão. Nesse sentido, não haverá cooperativa que persista ao tempo 

quando o espírito do cooperativismo não estiver imiscuído em suas atividades. 

Diante disso, Lauschcner144 afirma que: “qualquer princípio, isoladamente 

implementado, pode ser funesto para o movimento cooperativo”. 

Cooperar é trabalhar em comum, pois cooperativismo significa 

reunir trabalho e capital, o que nos direciona para o princípio da solidariedade, 

que segundo Cenzi145 é caracterizado como: 

O trabalho de um grupo de pessoas voltada para um fim comum – 
todos contribuem para a formação do capital, na prestação recíproca 
de serviços e sem o intuito de multiplicar esse capital, correndo risos 
de perdas e dividindo os ganhos na proporção de sua participação. 

Pinho146 entende que os princípios derivados de Rochdale, são 

normas e podem ser sintetizadas em apenas duas:  

A norma da igualdade - que define as relações do cooperados 
entre si (liberdade de adesão, administração através de assembleias 

                                                 
143 LOURENÇO, Mariane Lemos. Cooperativismo e subjetividade: um estudo das dimensões da 
autogestão, do tempo e da cultura solidária. Curitiba: Juruá, 2008. p. 30. 
144 BORGES, Guilherme Roman. Os princípios cooperativistas na lei e no estatuto. In: GEDIEL, 
José Antônio Peres (org.). Os caminhos do cooperativismo. Curitiba: Editora da UFPR, 2001. p. 146. 
145 CENZI, Nerii Luiz. Cooperativismo: desde as origens ao projeto de lei de reforma do sistema 
cooperativo brasileiro. 1. ed. Curitiba: Editora da Juruá, 2012. p. 54-55. 
146 PINHO, Diva Benevides (coord.). A problemática cooperativista no desenvolvimento 
econômico. São Paulo: Fundação Friederich Naumann, 1973. p. 23. 
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gerais, um só voto cada associado, neutralidade política, religiosa e 
racial etc.); e a norma da proporcionalidade - norma da 
proporcionalidade - que fixa as relações dos associados com a 
empresa cooperativa (retorno proporcional às operações, juros 
módicos ao capital social, transações a dinheiro) e situa a posição do 
capital como fator de produção, a serviço do homem. 

A Sociedade de Rochdale acreditava que “as dificuldades 

poderiam ser superadas na cooperativa desde que fossem respeitados os 

valores do ser humano e praticadas regras, normas e princípios próprios147”. 

Os princípios do cooperativismo permitem a inversão das 

relações entre empresa e cliente ou empresa e trabalhadores. O 

cooperativismo “(...) como a unidade econômica e espaço de convívio e 

transformação dos seus integrantes (...)”, é um sistema que tem como objetivo 

estar articulado com questões globais, regionais e locais148. 

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI), criada em 1895 em 

Londres, é a entidade que possui a responsabilidade de discutir os princípios 

cooperativistas. A ACI inspira-se em experiências de vários países e assumiu 

de forma explícita o “legado de Rochdale”149.  

Os Congressos da Aliança Cooperativa Internacional em 

Estocolmo, em 1988, e em Tóquio, em 1992, confirmaram os valores do 

cooperativismo, que são essenciais e permanecem inalterados. 

Durante o Congresso de 1992 a ACI recomendou que os 

princípios fossem desenvolvidos em duas espécies: princípios cooperativos 

básicos e práticas cooperativas básicas. Destacou que os princípios básicos 

demonstram a essência existência da cooperação e são, sem sombra de 

dúvidas, os valores que devem universalmente estar presentes nas 

cooperativas. Não se pode olvidar que tais princípios são o reflexo de uma 

determinada época, sociedade e cultura. 

                                                 
147 GAWLAK, Albino; RATZKE, Fabiane. Cooperativismo: primeiras lições. Brasília: SESCOOP, 2004. 
p. 18. 
148 VEIGA, Sandra Mayrink; FONSECA, Isaque Cooperativismo: uma revolução pacífica em ação. Rio 
de Janeiro: DP&A, Fase, 2001. p. 18. 
149 SCHNEIDER, José Odelso. Democracia, participação e autonomia cooperativa 2. ed. São 
Leopoldo: UNISINOS, 1999. p. 56. 
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A recomendação da Aliança Cooperativa Internacional se deu 

em virtude de que a expansão do cooperativismo no mundo, em um curto 

espaço de tempo, acabou gerando diversas interpretações dos princípios 

cooperativistas. Intepretações essas que estavam influenciadas por condições 

culturais, econômicas e políticas dos diferentes países e regiões150. 

Os princípios tiveram três alterações ao longo do tempo, 

buscando atender às mudanças das sociedades, mantendo, todavia, o modelo 

dos Pioneiros de Rochdale. Essas alterações tiveram lugar no Congresso da 

Aliança Cooperativa Internacional, em 1937, em Paris. No congresso em Viena, 

em 1966, e no Congresso Internacional da ACI, em Manchester, Inglaterra, em 

23 de setembro de 1995151. 

Para Franke152, somente os quatro primeiros princípios 

enunciados pela Aliança Cooperativa Internacional em 1937 derivam da 

doutrina dos Pioneiros de Rochdale, destacando: 

Essencial era, pois, que a cooperativa fosse organizada e 
administrada democraticamente, excluídos o domínio e os privilégios 
do capital (tanto na administração quanto na distribuição dos 
excedentes) e assegurado o princípio da porta aberta, já que a 
cooperativa deve estar a serviço de todos os que possam necessitar 
de seus serviços. 

De acordo com a Declaración sobre la Identidad Cooperativa 

do Congresso da Aliança Cooperativa Internacional de Manchester153, a 

revisão está calcada em sete mandamentos que devem ser obrigatoriamente 

observados para todas as cooperativas. São eles: 1) adesão voluntária e livre; 

2) gestão democrática pelos membros; 3) participação econômica dos 

membros; 4) autonomia e independência; 5) educação, formação e informação; 

6) intercooperação e; 7) interesse pela comunidade.  

                                                 
150 IRION, João Eduardo. Revista da Union de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Associado, n. 
67, parágrafo 7º apud Cooperativismo e economia social. São Paulo: STS, 1997. p. 48. 
151 SCHNEIDER, José Odelso. (PPGCS/UNISINOS) Revista do Centro Interdisciplinar de 
Desenvolvimento e Gestão Social - CIAGS & Rede de Pesquisadores em Gestão Social – RGS, n. 2, 
(jul-dez. 2012), v. 3, p. 8-9. Disponível em: <www.cgs.ufba.br>. Acesso em: 10 set. 2017. 
152 FRANKE, Walmor. Doutrina e aplicação do direito cooperativo. Palotti: Porto Alegre, 1983. p. 
12-13. 
153 SCHNEIDER, José Odelso. (PPGCS/UNISINOS) Revista do Centro Interdisciplinar de 
Desenvolvimento e Gestão Social - CIAGS & Rede de Pesquisadores em Gestão Social – RGS, n. 2, 
(jul-dez. 2012), v. 3. p. 8-9. Disponível em: <www.cgs.ufba.br>. Acesso em: 10 set. 2017. 

http://www.cgs.ufba.br/
http://www.cgs.ufba.br/
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Os princípios em comento, que foram pouco modificados após 

o Congresso de 1937, constituem um sistema, são inseparáveis e não foram 

reunidos arbitrariamente ou por casualidade. Devem, pois, ser observados 

integralmente por todas as cooperativas, de qualquer ramo, pois reforçam-se 

uns aos outros154. 

Quadro - Evolução dos princípios cooperativistas propostos pela ACI155 

Princípios originais 
de Rochdale (1844) 

Revisão de 1937 
(Paris) 

Revisão de 1966 
(Viena) 

Revisão de 1995 
(Manchester) 

1. Adesão aberta de 
novos membros no 
mesmo pé de 
igualdade dos 
antigos. 

1. Adesão aberta de 
novos membros no 
mesmo pé de 
igualdade dos 
antigos. 

1. Adesão livre 
(inclusive 
neutralidade política, 
religiosa, racional e 
social). 

1. Adesão voluntária 
e livre. 

2. Gestão 
democrática, um 
sócio, um voto. 

2. Gestão 
democrática, um 
sócio, um voto. 

2. Gestão 
democrática, um 
sócio, um voto. 

2. Gestão 
democrática pelos 
membros. 

3. Distribuição de 
parte do excedente 
proporcional às 
compras. 

3. Distribuição de 
parte do excedente 
proporcional às 
compras. 

3. Distribuição das 
sobras ao(s): 
a) desenvolvimento 
da cooperativa; 
b) serviços comuns; 
c) associados pró 
rata das operações. 

3. Participação 
econômica dos 
membros. 

4. Juros limitados ou 
fixados sobre o 
capital subscrito. 

4. Juros limitados ou 
fixados sobre o 
capital subscrito. 

4. Taxa limitada de 
juros ao capital 
social. 

4. Autonomia e 
Independência. 

5. Promoção da 
educação. 

-- 5. Educação 
cooperativista 
permanente. 

5. Educação, 
formação e 
informação. 

6. Vendas à vista, 
sem crediário. 

-- 6. Cooperação entre 
cooperativas. 

6. Intercooperação. 

7. Neutralidade 
política e religiosa. 

-- 7. Neutralidade 
social, política, 
religiosa e racial. 

7. Interesse pela 
comunidade. 

Entende Nascimento156 que: “todos esses princípios, no 

entanto, convergem para três princípios essenciais, e que foram ditados pela 

prática dos negócios sociais”: 

                                                 
154 NASCIMENTO, Fernando Rios do. A Constituição Federal e os princípios do cooperativismo. 
In: GRUPENMACHER, Betina Treiger. (coord.). Cooperativas e Tributação. Curitiba: Juruá, 2001. p. 
41. 
155 Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). O Cooperativismo brasileiro: uma história. 
Brasília: Versão Br. Comunicação e Marketing, 2009. p. 150. 
156 NASCIMENTO, Fernando Rios do. A Constituição Federal e os princípios do cooperativismo. 
In: GRUPENMACHER, Betina Treiger. (coord.). Cooperativas e Tributação. Curitiba: Juruá, 2001. p. 
67-68. 
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(...) Um deles é o princípio da dupla qualidade, ou seja, o princípio 

que dita que o associado é, ao mesmo tempo, dono e usuário da 
cooperativa. (...). Outro princípio fundamental é o da eqüidade, sendo 
que é a tônica, a base do cooperativismo, na medida que todos os 
seus preceitos são de natureza ética e moral. (...). O terceiro princípio 
é o da identidade. A compreensão desse princípio é fundamental para 
pôr fim ao abuso de qualificar as cooperativas como empresas 
econômicas, dissociadas de uma estrutura maior que é a estrutura de 
mercado, mostrando com clareza que a cooperativa se confunde com 
o associado, que o associado não existe de um lado e a cooperativa 
de outro, pois a cooperativa é um prolongamento do associado. 

Não se concebe o sucesso de uma cooperativa sem a 

observância de seus princípios. Nesse sentido, merece destaque a lição de 

Queiroz157, a qual demonstra a necessidade de observância dos princípios que 

norteiam o cooperativismo:  

a eficácia de uma cooperativa está diretamente ligada aos 
interesses dos seus associados, que são pessoas conscientes do 
empreendimento que estão organizando e que reciprocamente se 
obrigam a contribuir mutuamente numa atividade econômica, que 
venha a beneficiar todos os seus sócios.  

Para falarmos em sucesso social é necessário que a 

cooperativa cumpra as suas responsabilidades com relação ao seu quadro 

associativo objetivando não apenas o sucesso econômico do empreendimento, 

mas também o de seus associados158. 

Schneider159 acredita que a doutrina cooperativista é vantajosa 

para seus sócios, sendo que seus princípios podem deixar a cooperativa mais 

competitiva. Defende, ainda, que o compromisso entre entidade e cooperado 

não deve estar apenas na força do estatuto, mas sim na confiança de que a 

cooperativa é capaz de satisfazer as necessidades de seus membros.  

                                                 
157 QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual da Cooperativa de Serviços e Trabalho. 
São Paulo: Editora STS, 1996. p. 46. 
158 BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Agribusiness Cooperativo. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; 
NEVES, Marcos Fava. (Orgs.) Economia e gestão dos negócios agroalimentares: indústria de 
alimentos, indústria de insumos, produção agropecuária, distribuição. São Paulo: Pioneira, 2000. p. 
242. 
159 SCHNEIDER, José Odelso. (Org.). Democracia, participação e autonomia cooperativa. 2. ed. 
São Leopoldo: UNISINOS, 1999. p. 13. 
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Para Bulgarelli160 a importância dos princípios está latente no 

sentido social que as constitui: 

Os princípios do cooperativismo expressam o sentimento social do 
sistema cooperativo através de uma inspiração democrática, onde os 
associados são os dirigentes, recebem os excedentes da cooperativa 
de forma proporcional às suas operações, mantém a neutralidade 
político-religiosa, visam o capital como mero instrumento e não como 
fator determinante, não perseguem lucros e acima de tudo visam o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano. 

Rezsohazy161 enfatiza que o Método Cooperativo é “um 

conjunto de técnicas orientadas para traduzir em fatos os objetivos de uma 

doutrina social”.  

Mateo Blanco162 difunde a essência dos valores 

cooperativistas, destacando que as aspirações humanas são englobadas em 

seus princípios:  

(...) a aspiração coletiva a uma vida melhor, à felicidade e à 
justiça, ao aperfeiçoamento das estruturas sócio-econômicas, ao 
estabelecimento de novos estilos devida e relação, à paz, à defesa da 
natureza, à sede inextinguível de saber e de melhoria do ser humano, 
um novo humanismo cooperativo, são definitivamente os valores que 
se encerram nas aspirações que integravam as intenções dos 
Pioneiros, dos reformadores sociais do Século XIX, no momento 
crucial da aparição das cooperativas, e em certo sentido devem levar-
nos a completar a mensagem rochdaleana com os contributos 
posteriores dos cristãos sociais, de Raiffeisen, da Doutrina Social da 
Igreja e de outros diversos esforços procedentes das mais diversas 
origens como pode acontecer com o Gandismo Hindu ou com o 
ecologismo não politizado. 

Passemos, então, à análise dos princípios que norteiam as 

cooperativas desde a sua definição em Manchester, em setembro de 1995, e 

que também estão presentes na legislação brasileira. 

3.1.1 ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE 

Este primeiro princípio está relacionado à liberdade individual 

de cada um. Todo e qualquer cidadão pode entrar quando quiser, assim como 

                                                 
160 BULGARELLI, Waldirio. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. p. 12. 
161 REZSOHAZY, Rodolfo. Los Princípios Cooperativos. In: Los princípios del cooperativismo de 
Rochdale a nuestros dias. México: Confederación Mexicana de Cajás Populares, 1984. p. 114. 
162 MATEO BLANCO, Joaquín. Historia de la reforma de los principios cooperativos. In: 
REVESCO. Revista de Estúdios Cooperativos. Madrid: REVESCO, 1988. p. 71. 
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também pode deixar a cooperativa quando melhor lhe aprouver, não podendo, 

em hipótese alguma, ser obrigado a ingressar ou a permanecer numa 

cooperativa para desempenhar uma atividade remunerada. 

A intensão de se ingressar em uma cooperativa deve ser 

manifestada livremente, mostrando estar o indivíduo esclarecido acerca dos 

objetivos, bem assim possuir interesses convergentes aos da cooperativa.  

Namorado163 afirma que o princípio da voluntariedade possui 

uma caracterização positiva em que o “indivíduo, como agente capaz, possui a 

faculdade de ingressar ou não numa sociedade cooperativa”. 

Assim, a voluntariedade é a continuidade do princípio da 

adesão livre que se desdobra, ou seja, a pessoa não pode ser coagida a 

ingressar na cooperativa.  

Uma cooperativa somente pode ter êxito com a demonstração 

clara de que os interesses são comuns a todos os participantes que os 

transformam em proprietários de um negócio que é comum a todos164.  

A livre adesão é, pois, indispensável para que o associado 

possa assumir as responsabilidades na gestão da cooperativa, tendo ciência 

de que “é um trabalhador autônomo e, por conta disso, não pode ter a sua 

atividade dirigida por outra pessoa, seja o diretor da cooperativa, seja o 

responsável da empresa tomadora dos serviços - ETS - oferecidos por essa 

entidade”165. 

A voluntariedade é o aspecto do princípio que tem maior 

relevância, eis que garante que não haja um regime autoritário que force as 

pessoas a serem membros de uma cooperativa166. 

                                                 
163 NAMORADO, Rui. Os princípios cooperativos. Coleção Biblioteca Cooperativa. Coimbra: 1995. 
p. 58. 
164 MOURA, Valdiki. Curso médio de cooperativismo. 23. ed. Rio de Janeiro: GB, 1968. p. 61. 
165 CAIRO JUNIOR, José. Curso do direito do trabalho. 6. ed. Salvador: Juspodium, 2011. p. 151-
152. 
166 NAMORADO, Rui. Cooperatividade e direito cooperativo, estudos e pareceres. Coimbra: 
Almedina, 2015. p. 20. 
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Bulgarelli167 faz uma análise dos três aspectos enunciados do 

princípio: 

A adesão: é o ato de aderir, unir-se ao empreendimento 
cooperativo, aceitando suas condições estatutárias e os princípios 
cooperativistas. Por isso, a adesão também significa abraçar a 
doutrina cooperativista e assumir as responsabilidades com aquela 
cooperativa a qual está se filiando ou ajudando a criar. 

Livre: por adesão livre, também chamado de princípio da "porta 
aberta", entende-se que todos aqueles que quiserem e que 
pertençam a comunidade econômica específica do objeto das 
cooperativas, poderão dela participar, não havendo discriminação 
social, política, de sexo, raça, cor ou credo. Poderá nela permanecer 
enquanto desejar e, consequentemente, sair quando quiser. 

Voluntária: sendo uma adesão voluntária, ela, então, é 
determinada exclusivamente pela vontade do interessado. É a própria 
pessoa que decide, sem imposições, se participa ou não de uma 
cooperativa. A cooperativa, portanto, deve nascer dessa vontade 
manifestada por um grupo de pessoas. 

O princípio da adesão livre é também conhecido como princípio 

da “porta aberta”, que não deixa dúvidas que a cooperativa está caracterizada 

pela voluntariedade do individuo em aderir a ela, e não admite quaisquer 

restrições para o ingresso daquele que preencha os requisitos previstos no 

estatuto. Ao ingressar, o associado necessariamente está concordando com 

uma estrutura que já está constituída, aceitando, também, suas 

responsabilidades como sócio, não podendo questionar as normas que aceitou 

de forma livre e voluntária168.  

É a conhecida adesão consciente onde o indivíduo deve saber 

previamente o tipo de cooperativa à qual está se filiando, bem assim os direitos 

e deveres de cada associado – não deve o associado acreditar que apenas irá 

usufruir de vantagens sem contrapartida pessoal –, que estão previstos no 

estatuto. 

Não se concebe uma cooperativa que faça distinção para o 

ingresso de novos associados, devendo ser observado o princípio 

constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e da Igualdade, onde não 

importa a raça, sexo, opção religiosa ou política, cor etc. Todos podem 

                                                 
167 BULGARELLI, Waldírio.  As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica.  2. ed.  São 
Paulo: Renovar, 2000. p. 18. 
168 WALD, Arnoldo. apud KREGUER, Guilherme. Cooperativismo e o novo código civil. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2003. p. 86. 
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ingressar se estiverem livremente de acordo com os objetivos da 

cooperativa169. 

Diante de tal assertiva conclui-se que as limitações somente 

são permitidas se a admissão de um indivíduo contrariar o escopo da 

cooperativa, o que não caracterizaria, de forma alguma, um ato arbitrário, nem 

tampouco fere o princípio da “porta aberta”. 

Imperioso registrar, ainda, que existem restrições que podem 

ser vistas como de ordem técnica - relacionadas à prestação de serviços aos 

associados -, eis que, se o ingresso de novos associados comprometer o bom 

funcionamento, bem assim o atendimento das exigências legais (como será 

visto na análise na Lei n. 12.690/2012), não se pode entender que houve 

violação ao princípio da “porta aberta”. 

Os cooperados, por meio da assembleia, devem deliberar e 

registrar em seu estatuto os critérios para a adesão, permitindo que as 

cooperativas operem sem problemas. 

A fim de que se assegure retribuição diferenciada a seus 

sócios, a cooperativa poderá limitar o número de associados em face do 

mercado laboral. 

O princípio da adesão livre permite, igualmente, que o 

associado voluntariamente se desligue, bastando, para tanto, que formule um 

pedido de demissão. Neste caso se está diante da liberdade negativa de não 

permanecer associado. 

3.1.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

O princípio da gestão democrática trata da gestão das 

cooperativas por parte dos associados. 

Schneider170 entende ser o princípio da gestão democrática o 

mais importante de todos os que regem as cooperativas, pois já estava inserido 
                                                 
169 MACHADO, Plínio Antônio. Comentários à lei do cooperativismo. São Paulo, Unidas Ltda, 
1975. p. 260. 
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no primeiro estatuto de Rochdale: “(...) Este princípio consta logo após o 

preâmbulo, ou o artigo ou a ‘lei primeira’ que traça as grandes linhas de 

transformação econômica e social, a médio e a longo prazo desejadas pelos 

Pioneiros”.  

A análise das propostas originais de trabalho cooperado nos 

remete aos ideais históricos de autogestão e de emancipação do trabalho 

humano. O cerne das ideias cooperativistas é o de “contrariar as formas de 

trabalho impostas ao trabalhador na economia capitalista” e, por meio do 

trabalho auto-gestionário, resgatar a subjetividade do trabalhador, escapando 

da alienação do valor de seu trabalho171.  

Este postulado garante que a cooperativa se guie pelos 

princípios próprios da democracia, que têm como característica intrínseca a 

atuação responsável de todos os membros.  

O voto garante aos associados direitos e, consequentemente, 

deveres que, na visão de Meinen e Port172 são cruciais para que a cooperativa 

cresça: 

Participar da vida da cooperativa é condição inarredável para o 
seu sucesso, cumprindo a quem está na liderança assegurar todas as 
condições para a prática desse direito – dever, incluindo a instituição 
de canais e outros mecanismos adequados e transparentes de 
acesso a informações e participação dos cooperados. O regime 
democrático, em que as decisões são tomadas por maioria (simples 
ou especial, de acordo com a matéria), pressupõe o exercício 
representativo do poder, tendo a assembleia geral como fórum 
principal (trata-se do órgão social máximo da sociedade). Quer dizer, 
alguns são escolhidos para representar a todos, com a 
responsabilidade que a lei e o estatuto estabelecem.  

A participação dos membros deve ser ativa através das 

assembleias gerais, onde serão eleitos os representantes que devem 

administrar a cooperativa, bem assim as políticas e metas de interesse comum. 

                                                                                                                                               
170 SCHNEIDER, José Odelso. Democracia, participação e autonomia cooperativa. São Leopoldo: 
Unissinos, 1999. p. 77.  
171 LOURENÇO, Mariane Lemos. “Cooperativismo e subjetividade: um estudo das dimensões da 
autogestão, do tempo e da cultura solidária”. Ed. Juruá, Curitiba, 2008. p. 30. 
172 MEINEN, Enio; PORT, Márcio. O Cooperativismo de crédito ontem, hoje e amanhã. Brasília: 
Confebras, 2012. p. 32. 
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As Assembleias Gerais são os órgãos supremos das 

cooperativas, onde os associados, de forma democrática, tomam as decisões 

que prevalecerão, tendo cada sócio apenas um voto173. 

O presente princípio é, sem sombra de dúvidas, a diferença 

entre as cooperativas e as sociedades empresariais, pois faz daquela uma 

“empresa” gerida democraticamente por todos, onde o mais importante não é o 

capital, mas sim os associados. 

Primordial destacar que esse princípio teve início com os 

Pioneiros. Dele se pressupõe que a gestão democrática é exercida pelos 

sócios, independentemente de suas condições socioeconômicas, tendo todos e 

cada um os mesmos direitos, podendo votar174. 

O direito ao voto do associado é destacado por Crúzio175 que 

entende existir o princípio “Um Homem, Um Voto”, que garante que cada 

cooperado representa um voto, não importando a quantidade de quotas-partes. 

Este princípio garante, assim, o direito de votar e ser votado:  

Direitos iguais aos benefícios gerados pela economia da 
cooperativa, independentemente das situações econômica, política e 
social de cada um, dentro e fora da associação. Através do voto, 
emitir opinião e influenciar nas decisões gerais da cooperativa, desde 
a determinação dos objetivos gerais da cooperativa até a escolha dos 
dirigentes e conselheiros fiscais. Através do voto, participar das 
decisões administrativas relativas a preços, quantidade, qualidade, 
prazos, contratos etc. dos produtos a serem comercializados com a 
cooperativa, ou relativas à prestação de serviços aos tomadores de 
serviços. 

Deve-se ter em mente, todavia, que autogestão não significa 

que os associados têm que exercer todas as atividades, pois, se os sócios não 

possuírem capacidade de gestão compatível com o negócio da cooperativa 

                                                 
173 KOSLOVSKI, João Paulo. O cooperativismo paranaense: progresso e justiça social. Organização 
das cooperativas do Estado do Paraná, Curitiba, 1987. p. 10. 
174 BRAGA, Marcelo José; PEREIRA, José Roberto; CANÇADO, Airton Cardoso; VIEIRA, Naldeir dos 
Santos; CARVALHO, Daniela Moreira; CETTO, Vânia Maria; RIGO, Ariádne Scalfoni. Tirando a 
máscara: princípios cooperativistas e autenticidade das cooperativas. Viçosa, UFV, 2002. Relatório 
Final de Pesquisa, CNPq. p. 24. 
175 CRÚZIO, Helnon de Oliveira. Como organizar e administrar uma cooperativa: uma alternativa 
para o desemprego. 3. ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2002. p. 37. 
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podem contratar profissional com conhecimento técnico e/ou especialização 

para tal atividade176. 

A contratação de profissional especializado para a gestão não 

pode ser vista como contrariedade ao princípio da autogestão, uma vez que as 

atividades do gestor contratado estarão sempre subordinadas aos cooperados 

por intermédio do Conselho de Administração e, em uma instância superior 

pela Assembleia Geral177. 

Vieitez & Dal Ri178 destacam que o conceito de autogestão é 

bastante controverso e diversificado; sendo forma específica e manifesta da 

luta de classes e, ao mesmo tempo, “uma característica e superação da ordem 

social em sua existência e desenvolvimento”. 

Assim, fica claro que o profissional contratado deverá sempre 

atender às decisões tomadas em Assembleia Geral, pois é ela que definirá as 

diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, devendo os 

sócios decidir sobre a forma de execução dos trabalhos179.  

A aliança Cooperativa Internacional180, ao definir cooperativas, 

deixa claro que o princípio da autogestão deve permear a entidade: 

A eficácia de uma cooperativa está diretamente ligada aos 
interesses dos seus associados, que são pessoas conscientes do 
empreendimento que estão organizando e que reciprocamente se 
obrigam a contribuir mutuamente numa atividade econômica, que 
venha a beneficiar todos os seus sócios. 

As cooperativas são empresas geridas por e para seus membros. 
Se os membros são os clientes, os empregados ou os residentes têm 
direito a voto, e uma parte nos lucros. 

Como empresas impulsionadas por valores não apenas lucro, as 
cooperativas compartilham princípios estabelecidos 

                                                 
176 CRÚZIO, Helnon de Oliveira. Como organizar e administrar uma cooperativa: uma alternativa 
para o desemprego. 3. ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2002. p. 74. 
177 Idem. 
178 VIEITEZ, Candido Giraldez; DAL RI, Neusa Maria. Trabalho associado. Rio de Janeiro: DP&A, 
2001. p. 17. 
179 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a lei 12.690/2012 e o direito do 
trabalho.  Rev. TST, Brasília, vol. 78, n. 3, jul/set 2012. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 07 jul. 2017. 
180 Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Disponível em: <www.ica.coop/ica//>. Acesso em: 
27 abr. 2017. 
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internacionalmente e atuam em conjunto para construir um mundo 
melhor através da cooperação.  

O princípio da autogestão só se torna efetivo numa cooperativa 

se ela estiver pautada nas seguintes ideias fundamentais: a) todos têm 

igualmente o direito de influir nas decisões; b) as decisões são tomadas com 

base na vontade da maioria, sem se discriminar pessoas, associados ou não; 

c) os associados têm que estar sempre conscientes dos seus deveres e 

compromissos, acatando as regras que democraticamente tenham sido 

estipuladas; d) os cooperados que integrem a administração, fiscalização e a 

representação recebem, através da assembleia, a delegação de decisões, bem 

assim estão sujeitos ao controle, devendo a participação funcional ser 

equilibrada; e e) os sócios participam nos negócios e compromissos realizados 

pela cooperativa181. 

Para que o sentido participativo democrático – autogestão – 

esteja presente, o mesmo deve compreender expressamente o envolvimento 

dos cooperados na formulação das políticas da cooperativa e na tomada de 

decisões182. 

Assim, não se pode perder de vista que a autogestão está 

sempre atrelada à tomada de decisões democráticas nas assembleias gerais, o 

que garante que o direito de voto dos associados estará sendo exercido e que 

a vontade da maioria prevalecerá. 

3.1.3 PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS MEMBROS 

Este princípio é o que objetiva a valorização do trabalho e do 

ser humano, pois os associados obtêm os resultados de seu trabalho, sem que 

haja um terceiro se beneficiando – o atravessador. 

O objetivo fundamental das cooperativas de trabalho é o de 

assegurar aos seus membros melhoria em sua condição de vida. Esse objetivo 

se consubstancia no princípio da participação econômica, onde se apresenta o 

                                                 
181  IRION, João Eduardo. Cooperativismo e economia social. São Paulo: STS, 1997. p. 66. 
182 NAMORADO, Rui. Cooperatividade e direito cooperativo. Estudos e pareceres. Coimbra: 
Almedina, 2015. p. 23. 
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critério da “retribuição pessoal diferenciada” que, segundo Delgado183 é o 

critério que distingue as verdadeiras das falsas cooperativas: 

O princípio da retribuição pessoal diferenciada é a diretriz jurídica 
que assegura ao cooperado um complexo de vantagens 
comparativas de natureza diversa muito superior ao patamar que 
obteria caso atuando destituído da proteção cooperativista. A 
ausência desse complexo faz malograrem tanto à noção como os 
objetivos do cooperativismo, eliminando os fundamentos sociais que 
justificaram o tratamento mais vantajoso que tais entidades sempre 
mereceram da ordem jurídica. 

O interesse da cooperativa é sempre o dos seus cooperados e 

não o dela própria. A receita obtida é sempre dos cooperados e não da 

cooperativa, assim, pode-se afirmar que não possui lucro nem receita, sendo 

essa a diferença primordial entre o cooperativismo e os atos de comércio184. 

Assim, “a valorização é dada ao trabalho que o associado 

presta por meio da cooperativa e o seu retorno financeiro está na proporção 

dessa produção”185. 

Como a cooperativa não possui lucro, a “venda” do trabalho ou 

dos serviços prestados pelos associados deve significar melhor retribuição e 

consequente melhoria de condição de vida dos seus membros, devendo 

observar os critérios de proporcionalidade estabelecidos em Assembleia Geral. 

O controle democrático do capital é exercido de forma 

equitativa pelos cooperados: 

Parte desse capital é propriedade comum das cooperativas. 
Usualmente, os sócios recebem juros limitados (se houver algum) 
sobre o capital, como condição de sociedade. Todos contribuem 
igualmente para a formação do capital da cooperativa, que é sua 
base de sustentação econômica e funcionamento186. 

                                                 
183 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2016. p. 351. 
184 LIMA, Reginaldo Ferreira. Direito cooperativo tributário. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 
86-87. 
185 CENZI, Nerii Luiz. Cooperativismo: desde as origens ao projeto de lei de reforma do sistema 
cooperativo brasileiro. 1. ed. Curitiba: Editora da Juruá, 2012. p. 61. 
186 CRÚZIO, Helnon de Oliveira. Como organizar e administrar uma cooperativa: uma alternativa 
para o desemprego. 3. ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2002. p. 36-37. 
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A participação dos sócios, materializada neste princípio da 

distribuição está presente desde as origens, conforme destaca Holyoake187: 

O capital do ‘store’ recebia juros de 1 ½, que se elevaram a 4 e, 
em seguida, a 5%. Pagos os juros e as despesas de administração, 
distribuía-se o restante dos lucros entre os consumidores, em 
proporção ao montante das respectivas compras. 

Chamamos vivamente a atenção do leitor para este sistema de 
distribuição de lucros. Rochdale teve o mérito de demonstrar o valor 
do princípio de distribuir lucros em proporção às comprar e não em 
proporção ao capital.  

A finalidade primordial da cooperativa será a prestação de 

serviços aos associados, o que não gera lucro, nem receita. Nesse aspecto as 

cooperativas são diferentes de outros tipos de sociedades, pois elas agem em 

nome dos seus associados. Nas demais sociedades os sócios agem em nome 

da própria empresa188.   

Para Alves e Milani189: 

(...) a sociedade cooperativa é com relação aos seus cooperados, 
essencialmente antiespeculativa. Os resultados positivos obtidos nas 
operações realizadas entre a cooperativa e os seus associados são 
“sobras” e não lucros. Tais operações são definidas como atos 
cooperativos e não configuram relação contratual.  

Na prática, as retiradas dos associados devem ser maiores do 

que se eles fossem assalariados, devendo também ser superior àquela que 

obteriam se estivessem atuando isoladamente190. 

A Assembleia Geral Ordinária deliberará, anualmente, caso 

seja da vontade da maioria, de forma fundamentada, acerca de diferentes 

faixas de retirada dos sócios, bem assim os parâmetros de retiradas entre as 

faixas. 

                                                 
187 HOLYOAKE, George Jacob. Os 28 tecelões de Rochdale: História dos Probos Pioneiros de 
Rochdale. Tradução Archimedes Taborda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993. p.31. 
188 LIMA, Reginaldo Ferreira. Direito cooperativo tributário. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 
86-87. 
189 ALVES, Francisco de Assis; MILANI, Imaculada Abenate. Sociedades Cooperativas: regime 
jurídico e procedimentos legais para constituição e funcionamento. São Paulo: Editora Juarez de 
Oliveira, 2003. p. 92. 
190 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho. 15.  ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 
351. 
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Com isso, pode-se concluir que as cooperativas necessitam de 

recursos financeiros suficientes para atender as determinações da Lei n. 

12.690/2012, o que – conforme Andrade e Assumpção191 – deve impedir a 

“proliferação de novas ‘fraudoperativas’”.  

Além de ter uma remuneração diferenciada, o cooperado 

legítimo apresenta uma dupla condição em relação à cooperativa, eis que o 

trabalhador é sócio e cliente, pois se beneficiará dos serviços prestados pela 

cooperativa192. 

Nesse sentido, para que esse princípio seja efetivo é imperioso 

que a cooperativa preste serviços diretamente ao associado, e não apenas a 

terceiros. Tal prestação de serviços aos associados/cooperados está presente 

no nosso ordenamento desde a Lei das Cooperativas (art. 6º, I, Lei n. 

5.764/70)193. 

As cooperativas destinam-se a prestar serviços e vantagens, 

em regra, a seus sócios. Assim, para que seus objetivos sejam alcançados, 

todos os sócios devem cooperar, ou seja, são, ao mesmo tempo, cooperadores 

e cooperados194. 

Assim, ao ingressar em uma cooperativa o associado mantém 

a relação de sócio, e, ao mesmo tempo, de usuário daquela. Com isso tem-se 

a: 

(...) abolição da vantagem patrimonial chamada 'lucro' que (se) 
não existisse a cooperativa seria auferida pelo intermediário. Esse 
“lucro” é apropriado pelos cooperados através das vendas e compras 
a preços mais vantajosos195.  

                                                 
191 ANDRADE Maria Cecília Lopes; ASSUMPÇÃO Luiz Felipe Monsores de. Cooperativismo e 
trabalho: algumas reflexões sobre o instituto após o advento da lei n. 12.690/12. Revista Episteme 
Transversalis, n. 1, 2014. v. 6. Disponível em: <http://www.ugb.edu.br/revista-episteme-
transversalis/edicao_6/Artigo3.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
192 BARROS, Alice Monteiro. Curso do direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 183. 
193 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 
350. 
194 ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais.  São Paulo: Saraiva, 1999. p. 391. 
195 FRANKE, Walmor. Direito das sociedades cooperativas: direito cooperativo. São Paulo: 
Saraiva, 1973. p. 14. 
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O ato cooperativo nos remete ao princípio da “dupla qualidade” 

que deixa claro que os cooperados praticam atos na qualidade de sócios, 

havendo, também, a relação de serviços na qual os sócios são igualmente 

usuários dos serviços da cooperativa na qualidade de clientes196. 

Atos cooperativos são, pois, os negócios-fim das sociedades 

cooperativas, que se relacionam com os objetivos sociais e que, portanto, não 

possuem natureza comercial, eis que, não visam lucro e não “provêm de 

intermediação comercial”197. 

Para Salinas Puente198: “ato cooperativo é o suposto jurídico, 

ausente de lucro e de intermediação, que realiza a organização cooperativa em 

cumprimento de um fim preponderantemente econômico e de utilidade social”. 

 As cooperativas são a forma de melhoria da condição 

financeira dos seus cooperados, pois, segundo Jank & Bialoskorski199: 

(...) estão situadas entre as economias particulares dos 
cooperados, de um lado, e o mercado, de outro, aparecendo como 
estruturas intermediárias que congregam interesses comuns. Elas 
não possuem, assim, do ponto de vista econômico, uma existência 
autônoma e independente dos seus membros, como ocorre nas 
sociedades de capital, mas surgem como organizações 
intermediárias postas a serviço da satisfação das necessidades das 
economias particulares dos cooperados. 

 

Percebe-se, assim, que o capital é apenas um instrumento de 

trabalho, não devendo ser prioridade, em que pese ser a cooperativa uma 

empresa econômica, a função do capital é distinta daquela de uma empresa 

capitalista. Nesta, ele deve se reproduzir. Nas cooperativas é tão somente fator 

de produção, objetivando o favorecimento da prestação de serviços. 

 

                                                 
196 JUNIOR, Nilson Reis. Aspectos societários das Cooperativas. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2006. p. 56. 
197 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e lei. São Leopoldo: UNISINOS, 2001. p. 86. 
198 PUENTE, Antonio Salinas apud BECHO. Renato Lopes. Tributação das cooperativas. 2. ed. São 
Paulo: Dialética, 1999. p. 133. 
199 JANK, Marcos Sawaya; BIALOSKORSKI, Sigismundo, NETO. Comércio e negócios cooperativos. 
São Paulo: ICA/ACI, 1994. p. 4. 
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3.1.4 AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA 

Este princípio garante que as cooperativas são sociedades 

autônomas, baseadas no mútuo auxílio e controladas pelos seus membros. 

Assim, caso firmem acordos com organizações públicas ou privadas, ou 

recorram à capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o 

controle democrático pelos seus associados, mantendo a autonomia das 

cooperativas200. 

Conserva também o princípio em questão, os preceitos de 

Rochdale: “Logo que seja possível, a Sociedade procederá a organização (...) 

do seu próprio governo (...)201”. 

Está diretamente relacionado com o da gestão democrática, já 

que assegura que a participação do associado nas decisões é livre e não será 

direcionada por entidades externas à cooperativa202. 

É dos associados também a responsabilidade sobre a gestão 

da cooperativa, tendo, consequentemente, o poder sobre as decisões e o 

controle da cooperativa, não sendo necessária a interferência externa para a 

eficiência e consecução de seu objetivo social, desde que os sócios participem 

efetivamente do processo de decisão203. 

A Constituição Federal204 de 1988 reforça este princípio basilar 

do cooperativismo no seu Art. 5º, Inc. XVIII - princípio básico do cooperativismo 

- ao disciplinar: "a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

                                                 
200 VALADARES, José Horta. Moderna administração de cooperativas. Belo Horizonte, maio 2002. 
Apostila FORMACOOP – Mód. II - SESCOOP/BA, realizado em nov. 2004. p. 21-22. 
201 HOLYOAKE, George Jacob. Os 28 tecelões de Rochdale: História dos Probos Pioneiros de 
Rochdale. Tradução Archimedes Taborda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993. p. 21. 
202 MACHADO, Sandra Mary Cohim Farias. Gestão de Cooperativa: um estudo de caso. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social) – Faculdade de Ciências 
Contábeis Fundação Visconde de Cairu, 2006. p. 39. 
203 ARAÚJO, Elisson Alberto Tavares; SILVA, Wendel Alex Castro. Empreendedorismo e 
Autogestão: Constituição de cooperativas de trabalho INGEPRO. Inovação, Gestão e Produção, n. 15, 
Jul. 2010. vol. 02, p. 3-4. Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/semead/12semead/resultado/trabalhosPDF/212.pdf>. Acesso em: 28 
abr. 2017.  
204 BRASIL. Constituição Federal de 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 mai. 2017. 
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independem de autorização, vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento.". 

Namorado205 destaca que é por meio desse princípio que o 

controle democrático dos sócios deve estar garantido, bem assim a autonomia 

da cooperativa: 

Este novo princípio ocupa-se da autonomia e da independência 
das cooperativas. Através dele pretende garantir-se, por um lado, que 
as relações das cooperativas com o Estado não conduzam à sua 
instrumentalização; por outro, quer assegurar-se que a entrada de 
capitais provenientes de fontes externas não ponha em causa nem a 
autonomia, nem o controle democrático das cooperativas pelos seus 
membros. 

Parece não ser compatível com o respeito por este princípio a 
sujeição das cooperativas à diretivas de natureza obrigatória emitidas 
pelo poder político. Tal como o não é a integração das cooperativas 
em pessoas coletivas privadas, no seio das quais não detenha uma 
posição majoritária como será, por exemplo, o caso de uma 
cooperativa constituir em conjunto com outras entidades uma 
sociedade comercial, sem garantir a maioria das ações. 

Assim, fica claro que a organização cooperativa deve tomar 

suas próprias decisões relativas aos seus objetivos de forma democrática e 

sem interferência externa.  

As parcerias entabuladas pelas cooperativas não devem criar 

vínculos ou obrigações que limitem suas decisões, pois se tratam de 

organizações autônomas, de ajuda mútua, controlada exclusivamente por seus 

associados.  

O princípio da Autonomia e Independência está diretamente 

relacionado com o da Gestão Democrática, pois, como já visto, veda a 

interferência de entidades externas na tomada de decisão por parte dos 

associados. 

 As cooperativas não devem, tampouco, submeter-se a um 

partido político ou instituição religiosa, a fim de não contrariarem seus valores e 

princípios visto que são organizações autônomas.  

                                                 
205 NAMORADO, Rui. O essencial sobe Cooperativas, 1. ed. Lisboa: Ed. INCM, 2013. p. 7-8. 
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3.1.5 EDUCAÇAO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quinto princípio dita que as cooperativas devem promover a 

educação e a formação de seus cooperados, visando melhores resultados. A 

informação se refere à divulgação das vantagens da cooperação para a 

comunidade e demais interessados. 

Desde os Pioneiros de Rochdale a educação é uma 

preocupação central da cooperativa, que entendiam que somente por meio da 

educação o “homem poderia superar suas próprias dificuldades, e, assim, 

preparar-se para a vida e para a cidadania”206. 

Bulgarelli207 entende que este postulado poderia ser chamado de  

“princípio do desenvolvimento interior”, pois objetiva o engrandecimento do 

movimento cooperativista, destacando-se não apenas no âmbito social, mas 

também no financeiro. A “educação cooperativista” faz com que o indivíduo 

cresça tanto como membro da sua cooperativa e da comunidade. 

O mandamento deve ser visto sob o aspecto pessoal e 

profissional, ou seja, o crescimento continuado associado à pessoa traduz-se 

na educação, e o crescimento profissional é a formação. 

Koslovski208 destaca que devem ser criados comitês de 

educação objetivando “à promoção constante da educação cooperativista”, 

tendo por características principais:  

Difundir os princípios do cooperativismo entre os associados; 
esclarecer os associados quanto a seus direitos e deveres; incumbir-
se ou colaborar na promoção das Assembléias Gerais, debatendo 
anteriormente a pauta; promover o cooperativismo junto a outras 
entidades, autoridades e público em geral; e coordenar a utilização 
dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. 

                                                 
206 CENZI, Nerii Luiz. Cooperativismo: desde as origens ao projeto de lei de reforma do sistema 
cooperativo brasileiro. 1. ed. Curitiba: Editora da Juruá, 2012. p. 64. 
207 BULGARELLI, Waldírio. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica.  2. ed.  São 
Paulo: Renovar, 2000. p. 19. 
208 KOSLOVSKI, João Paulo. O cooperativismo paranaense: progresso e justiça social, Organização 
das cooperativas do Estado do Paraná, Curitiba, 1987. p. 11. 
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Assim, merece destaque a diferenciação estabelecida por 

Schneider209, para quem:  

Formação é o “conjunto das técnicas e dos ensinamentos 
destinados às pessoas com o intuito de que desempenhem com 
maior eficiência e qualidade seu trabalho” e a educação é o “conjunto 
de ensinamentos que não só proporcionam maior aporte cultural aos 
envolvidos, mas trabalham valores, princípios e normas.  

  Finaliza o autor210 afirmando que: “alguns trabalhadores da área 

da educação entendem que não se pode reduzir a capacitação a um mero 

adestramento”. 

O desenvolvimento eficaz das cooperativas decorre da promoção, 

da educação e da formação de seus membros, dos representantes eleitos, dos 

dirigentes e dos trabalhadores, devendo as cooperativas informar o púbico em 

geral, especialmente os jovens e os líderes de opinião, acerca da natureza e 

das vantagens da cooperação211. 

Namorado212 entende este como sendo “um princípio 

verdadeiramente estratégico, da maior importância como fator de legitimação 

social da cooperatividade e como elemento de divulgação das experiências em 

que se materializa”. 

Para que a doutrina cooperativista seja propagada, a educação de 

seus associados é essencial. Prossegue Namorado213: 

A importância decisiva da educação para o desenvolvimento 
cooperativo há muito que é reconhecida pela doutrina. E no sistema 
que se está comentar ela é vista como condição de aplicabilidade dos 
outros princípios e como factor da sua vigência e eficácia. 

 

                                                 
209 SCHNEIDER, José Odelso (coordenador). Educação e capacitação cooperativa: os desafios no 
seu desempenho. São Leopoldo: UNISINOS, 2010. p. 30-31. 
210 Idem. 
211 NAMORADO, Rui. O essencial sobe Cooperativas, 1. ed. Lisboa: Ed. INCM, 2013.  p. 7-8. 
212 Idem. 
213 NAMORADO, Rui. Os princípios cooperativos. Coleção Biblioteca Cooperativa. Coimbra, 1995. 
p. 91. 
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Klaes214, por sua vez, ressalta a importância da educação para 

que os associados dirigentes não abusem do poder que receberam, a fim de 

garantir que os valores cooperativos sejam respeitados: 

(...) O dirigente deve ser capacitado para compreender que não 
deve abusar do poder que lhe foi conferido, usurpando faculdades 
que não lhe foram delegadas, desconsiderando os empregados, os 
sócios em geral, assim como os outros dirigentes. O mesmo deve 
educar-se para administrar em equipe e não pessoalmente, ainda que 
seja o Presidente, porque a responsabilidade é colegiada e não deve 
ser exercida ditatorialmente. Deve educar-se para informar sempre 
que oportuno, deve ser moderador e opor-se a todo o tipo de 
divisionismo, separatismo ou sectarismo, ou seja, a qualquer tipo de 
anticooperativismo. Deve educar-se para saber melhor usar todo o 
seu tempo disponível e suas energias em benefício de seus 
companheiros. Mesmo depois de ter deixado o cargo de dirigente, ele 
deve continuar a ser um grande apoiador e incentivador, sem almejar 
qualquer tipo de privilégio como consequência de sua retidão quando 
dirigente. (...). 

Percebe-se, assim, que o princípio da educação é a base do 

cooperativismo, uma vez que está relacionado com os valores da transparência 

e da responsabilidade, sendo primordial que sejam desenvolvidas ações que 

permitam que o público em geral conheça as vantagens da cooperação visto 

que a cidadania plena incorpora os imperativos humanísticos de educação e 

formação.  

3.1.6 INTERCOOPERAÇÃO 

A cooperação mútua – intercooperação – também é um dos 

princípios internacionalmente consagrados que deixa claro que o trabalho 

conjunto das cooperativas alcança melhores condições de produtividade, o que 

se reverte em benefícios aos seus sócios.  

Holyoake215 destaca que o princípio da intercooperação é: 

É uma tradução da intenção inicial dos Pioneiros de Rochadale 
quando fizeram as primeiras proposições, mantendo-se fiel ao 
espírito lançado desde as origens: A Sociedade auxiliará as demais 

sociedades cooperativas a fundar outras colônias semelhantes. 

                                                 
214 KLAES, Luiz Salgado. Cooperativismo e ensino a distancia. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. p. 190. 
215 HOLYOAKE, George Jacob. Os 28 tecelões de Rochdale: História dos Probos Pioneiros de 
Rochdale. Tradução Archimedes Taborda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993. p. 21. 
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A intercooperação “é uma das formas pelas quais se pratica o 

valor da solidariedade, já que é de interesse (na sua concepção mais nobre) de 

qualquer cooperativa que as entidades coirmãs do mesmo e de outros ramos 

se desenvolvam e se mantenham saudáveis”216. 

Segundo Valadares217 a natureza social das cooperativas se 

“afirma na medida em que busca superar a dominação mediante a geração de 

uma capacidade de resposta coletiva embasada na canalização da 

participação de seus membros associados”. 

O relacionamento com o cooperado deve ser pautado no espírito 

democrático e participativo, sendo necessário que a gestão social 

complemente a econômica e que não sejam tratadas de formas 

individualizadas, aumentando-se o “(...) sentimento de pertencimento, de 

identidade dos associados com a cooperativa da qual fazem parte, alçando, 

desta forma, aumento da fidelidade e confiança dos cooperados para com a 

cooperativa”218. 

Para a ACI219 “as cooperativas servem de forma mais eficaz os 

seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em 

conjunto, por meio das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais”. 

Pode-se entender a intercooperação também como a troca de 

informações e experiências, ou quando cooperativas do mesmo ramo de 

atividade realizam negócios220.  

                                                 
216 MEINEN, Enio; PORT. Márcio O Cooperativismo de crédito ontem, hoje e amanhã. Brasília: 
Confebras, 2012. p. 42. 
217 VALADARES, José Horta. Participação e poder: o comitê educativo na cooperativa 
agropecuária. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade Federal de Lavras, 1995. p. 
18. 
218 FERREIRA, Palloma Rosa. A educação cooperativista em minas gerais: mapeando as 
organizações. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) Universidade Federal de Viçosa, 2009. p.4. 
219 Portal do Cooperativismo.  <http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-
do-cooperativismo/os-7-principios-do-cooperativismo>. Acesso em: 05 mai. 2017. 
220 BRAGA, Marcelo José; PEREIRA, José Roberto; CANÇADO, Airton Cardoso; VIEIRA, Naldeir dos 
Santos; CARVALHO, Daniela Moreira; CETTO, Vânia Maria; RIGO, Ariádne Scalfoni. Organização da 
sociedade através das cooperativas de trabalho: abordagem dos problemas e perspectivas. 
Viçosa, UFV, 2002. p. 46. 
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Para Crúzio221 as cooperativas podem “obter maior economia, a 

partir da distribuição de produtos em conjunto com cooperativas do mesmo 

segmento ou com outras de âmbito local, estadual, nacional ou internacional”.  

A intercooperação é crucial para que as cooperativas possam 

sobreviver, devendo o tema estar presente nas decisões estratégicas das 

organizações cooperativas222. 

Ricciardi223 destaca que não é razoável concluir que o espírito do 

cooperativismo reside na extinção da propriedade privada e que seria um 

entrave à iniciativa e às liberdades individuais. Entretanto com a solidariedade 

– que redunda na intercooperação – os resultados são melhores, pois as forças 

em grupo são multiplicadas. Não condena a riqueza, mas estimula que todos 

sejam beneficiados pelo capital. Trata-se de “uma economia racional e 

inteligente que combate o egoísmo exacerbado e a ambição desmedida”. 

A intercooperação faz com que a união, a cooperação e a 

solidariedade sejam estendidas para o campo institucional entre as próprias 

cooperativas como forma de impulsionar o seu crescimento, sendo, também, 

fundamental para a universalização do cooperativismo224.  

A ACI225 estimula a intercooperação para o crescimento do 

cooperativismo no plano vertical: 

No plano da integração vertical, todos os esforços devem ser 
feitos para que as cooperativas se organizem em entidades de 
segundo (centrais e federações) e, pela reunião de centrais ou 
federações, de terceiro (confederação) pisos, compondo aglutinações 
sistêmicas. Esse formato organizacional permite ganho de escala – 

                                                 
221 CRÚZIO, Helnon de Oliveira. Como organizar e administrar uma cooperativa: uma alternativa 
para o desemprego. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p.34. 
222 BRAGA, Marcelo José; PEREIRA, José Roberto; CANÇADO, Airton Cardoso; VIEIRA, Naldeir dos 
Santos; CARVALHO, Daniela Moreira; CETTO, Vânia Maria; RIGO, Ariádne Scalfoni. Tirando a 
máscara: princípios cooperativistas e autenticidade das cooperativas. Viçosa, UFV, 2002. Relatório 
Final de Pesquisa, CNPq. p. 45. 
223 RICCIARDI, Luiz; LEMOS, Roberto Jenkins de. Cooperativa, a empresa do século XXI: como os 
países em desenvolvimento podem chegar a desenvolvidos. São Paulo: LTr, 2000. p. 54-59. 
224 BULGARELLI, Waldírio. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica. 2. ed.  São 
Paulo: Renovar, 2000.  p. 19. 
225 PORTAL DO COOPERATIVISMO. Disponível em: 
<http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-7-
principios-do-cooperativismo>. Acesso em: 05 mai. 2017. 

http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-7-principios-do-cooperativismo
http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-7-principios-do-cooperativismo
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pela força maior do conjunto – e economia de escopo – pela redução 
de estruturas e de investimentos locais ou regionais, direcionados 
para entidades corporativas/centralizadoras em benefício do conjunto. 

O padrão profissional e das soluções de negócio também é um 
dos resultados imediatos dessa integração, pois a redução de custos 
das estruturas da rede permite investimentos em equipes e produtos/ 
serviços mais qualificados. Externamente, a intercooperação nesse 
plano gera uma percepção de maior grandeza e de solidez, cujos 
efeitos imediatos conduzem a uma maior sensibilização, apoio e 
adesão à causa. 

O princípio deixa claro que a cooperação mútua tem como 

objetivo as próprias cooperativas, sendo uma das formas de praticar a 

solidariedade. A integração é o alicerce do movimento cooperativo, essencial 

para que muitas cooperativas do mesmo e de outros ramos se desenvolvam e 

se mantenham em plena atividade. 

3.1.7 INTERESSE PELA COMUNIDADE 

O sétimo princípio é o da preocupação com a comunidade que 

igualmente já estava presente entre os Pioneiros de Rochdale e atualmente 

vem sendo também difundido pelas sociedades empresarias como sendo 

responsabilidade social empresarial. Porém, ao contrário do objetivo do 

princípio cooperativista, tem fim meramente comercial. 

Nesse sentido, Cançado Júnior226 aponta que a beneficência 

empresarial busca uma imagem mais positiva, o aumento da fidelidade dos 

empregados e reforça os laços com clientes.  

Segundo a ACI227 as cooperativas trabalham para o 

desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de políticas 

aprovadas pelos membros.  

Cançado Júnior228 adverte com grande propriedade que: 

                                                 
226 CANÇADO, Airton. Cardoso; SILVA JÚNIOR, Jeová Torres; RIGO, Ariádne Scalfoni. Princípio da 
preocupação com a comunidade ou responsabilidade social para cooperativas? Uma 
abordagem baseada na teoria da dádiva. V Encontro Latino Americano de Pesquisadores da ACI, 
realizado em 2008 pela FEARP/USP. p. 10. 
227 PORTAL DO COOPERATIVISMO. Disponível em: 
<http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-7-
principios-do-cooperativismo>. Acesso em: 05 mai. 2017. 

http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-7-principios-do-cooperativismo
http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-7-principios-do-cooperativismo
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O princípio, porém, não deve ser confundido com 

“responsabilidade social para cooperativas” na medida em que se 
entende responsabilidade social como ferramenta estratégica de 
resultados. A Preocupação com a Comunidade é diferente, na 
medida em que possui um âmbito (a comunidade), e possui uma 
lógica mais próxima da Teoria da Dádiva do que das ferramentas de 
marketing e planejamento tributário. 

Na mesma toada, Machado Filho229 destaca que há uma 

tendência a se confundir responsabilidade social com ações sociais de cunho 

filantrópico e especifica que: “responsabilidade social refere-se às decisões de 

negócios tomadas com base em valores éticos que incorporam as dimensões 

legais, o respeito pelas pessoas, comunidades e meio ambiente”.  

As cooperativas, além de beneficiar seus membros, assumem, ao 

mesmo tempo, uma responsabilidade perante a comunidade na qual estejam 

inseridas assegurando, pois, o desenvolvimento sustentável de tais 

comunidades nos âmbitos econômico, social e cultural230. 

Irion231 assevera que a cooperativa: 

Deve privilegiar os membros da comunidade, dando-lhes a devida 
atenção e auxílio, através do desenvolvimento de políticas locais. 
Caracteriza-se como instrumento eficaz para organização da 
população, a democracia dos investimentos, a distribuição da renda, 
a regularização do mercado, a geração de empregos e a realização 
da justiça social. 

Não se pode perder de vista que a aplicação deste princípio pode 

ter como empecilho a escassez de recursos para gerir as ações voltadas à 

comunidade, o que pode acarretar na diminuição de resultados na 

cooperativa232. 

                                                                                                                                               
228 CANÇADO, Airton. Cardoso; SILVA JÚNIOR, Jeová Torres; RIGO, Ariádne Scalfoni. Princípio da 
preocupação com a comunidade ou responsabilidade social para cooperativas? Uma 
abordagem baseada na teoria da dádiva. V Encontro Latino Americano de Pesquisadores da ACI, 
realizado em 2008 pela FEARP/USP. p. 8. 
229 MACHADO FILHO, Cláudio Pinheiro. Responsabilidade social e governança: os debates e as 
implicações. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2006. p. 21. 
230 MEIRA. Deolinda Aparício. Uma análise do regime jurídico da cooperativa à luz do conceito 
de empreendedorismo social. CIRIEC-España. Revista Jurídica n. 23/2012 FECHA ACEPTACIÓN: 
10/10/2012. p. 68. Disponível em: <www.ciriec-revistajuridica.es> Acesso em: 05 maio 2017.  
231 IRION, João Eduardo. Cooperativismo e economia social. São Paulo: STS, 1997. p. 149. 
232 BRAGA, Paulo Roberto Cardoso. Do capital social. In: KRUEGER, Guilherme; MIRANDA, André 
Branco de. Comentários à legislação das sociedades cooperativas, Tomo I. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2002. p. 47. 

http://www.ciriec-revistajuridica.es/
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A Aliança Cooperativa Internacional-ACI233 ressalta, ainda, que: 

O interesse pela comunidade exige das cooperativas o apoio a 
projetos e soluções que sejam sustentáveis tanto do ponto de vista 
econômico (para a perpetuidade do próprio empreendimento), como 
sob a ótica social e ambiental. Da mesma forma, está fora de 
cogitação a exploração mercantilista, representada pela abusividade 
na precificação das soluções destinadas aos membros e às demais 
pessoas da comunidade. É por isso que as cooperativas 
não perseguem o lucro, buscando apenas pequenas margens de 
modo a poder realimentar e fortalecer a sua operação.  

Diante de todos os seus valores e objetivos, percebe-se 

claramente que, por serem organizações de pessoas, as cooperativas se 

vinculam à comunidade onde os cooperados residem e, desta maneira, geram 

o desenvolvimento do respectivo grupo, refletindo-se, pois, nos próprios 

cooperados.  

Becho234 advoga pela existência do Princípio da Utilidade, que 

apregoa a existência da cooperativa apenas quando for útil a seus cooperados: 

Uma característica das cooperativas, ligada a seu aspecto 
empresarial, é o da utilidade. Acreditamos mesmo que a utilidade 
deva ser erigida a verdadeiro princípio do cooperativismo. Assim, pelo 
princípio da utilidade, uma cooperativa só deve ser formada se for útil 
a, principalmente, seus associados. Desta forma, uma cooperativa de 
consumo só deve ser criada se for possível oferecer um algo a mais a 
seus associados: produtos a preço mais convidativos, formas 
melhores de pagamento, produtos com qualidade melhor, etc. Caso 
contrário, o associado não perceberá a vantagem de ser cooperativo. 
Uma cooperativa de trabalho só deve ser formada se for para 
conseguir melhores colocações para seus associados, ou para que 
esses alcancem uma remuneração melhor, ou que passem a ter uma 
posição melhor na sociedade, através de sua inserção social, dando-
lhes maior dignidade etc. Uma cooperativa de produtores rurais deve 
praticar preços melhores do que as empresas comerciais 
concorrentes, ou conseguir-lhes facilidades de crédito, acesso a 
tecnologia, melhores matrizes etc... 

Diante de tais constatações, percebe-se que o ato cooperativo, 

que tem por base o princípio da identidade, reveste-se de ausência de lucro em 

proveito da comunidade.  

                                                 
233 PORTAL DO COOPERATIVISMO. Disponível em: 
<http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-7-
principios-do-cooperativismo>. Acesso em: 05 mai. 2017. 
234 BECHO, Renato Lopes.  Elementos de direito cooperativo.  São Paulo: Dialética, 2002. p. 132. 
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O princípio da identidade está calcado no fato de ser o interesse 

da sociedade idêntico ao dos associados. Segundo Bastos e Gandra 

Martins235: “(...) o fim visado pelo empreendimento é o mesmo que os objetivos 

dos cooperados”.  

Percebe-se, pois, que as ações da cooperativa estão sempre em 

sintonia com os objetivos dos cooperados, sendo que:  

Interesse da cooperativa, na prestação do serviço, se identifica 
com o interesse que o sócio possui em fruí-lo, há escritores que 
sustentam que as relações entre o cooperado e a cooperativa 
realizam-se sob a égide do princípio da identidade. O interesse da 
cooperativa, teoricamente, sempre coincide com o interesse do sócio, 
na realização dos negócios internos desenvolvidos entre ambos236.  

Bulgarelli237 destaca que os atos cooperativos são tão 

diferenciados que podem instituir um novo ramo do direito, qual seja: o Direito 

Cooperativo. 

Esse Direito seria aquele destinado a reger as sociedades 
cooperativas e as suas relações jurídicas, sem subordinação a outros 
ramos do Direito, por incompatível a sistemática jurídica das 
cooperativas com a orientação e o conteúdo das normas desses 
ramos do Direito. (...)  

Tanto é isso verdade, que as legislações de todos os países onde 
o cooperativismo se implantou, o que equivale a dizer, hoje, do 
mundo inteiro, acabaram por reconhecer essas características, 

conferindo-lhe um regime jurídico próprio.  

À vista dos princípios apresentados, constata-se que dentre as 

peculiaridades do cooperativismo temos os interesses dos seus associados, 

respeitando sempre suas autonomias e igualdades na associação, não 

olvidando-se também, de atos direcionadas à comunidade.  

                                                 
235 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988, São Paulo: Saraiva, 1990, vol. 7.  p. 121. 
236 FRANKE, Walmor. Doutrina e Aplicação do Direito Cooperativo. Palotti: Porto Alegre, 1983. p. 
93. 
237 BULGARELLI, Waldírio. As sociedades cooperativas e a sua disciplina jurídica.  2. ed.  São 
Paulo: Renovar, 2000. p. 19-21. 
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4 – COOPERATIVISMO E COOPERATIVAS DE TRABALHO NO BRASIL 

4.1 SURGIMENTO DAS COOPERATIVAS NO BRASIL 

No Brasil, a constituição das cooperativas está basicamente 

calcada na concepção da Aliança Cooperativa Internacional - ACI - e na 

Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB -, que defendem que a 

doutrina cooperativista: “é humanista, pois atribui ao homem uma importância 

fundamental, bem como a seus interesses a aspirações. No cooperativismo, o 

homem é o centro de tudo. A doutrina prima pela liberdade, principalmente 

econômica, mas não se abstém da liberdade social e democrática. A igualdade 

é o princípio básico do cooperativismo238”. 

A abolição da escravatura no final do século XIX e a proclamação 

da República com a promulgação da Constituição de 1891 trouxeram um novo 

panorama que abriu espaço para o cooperativismo. Nesse sentido, Pinho239 

ressalta: 

[...] além da maioria da mão-de-obra ser escrava, os poucos 
trabalhadores europeus que começavam a se instalar nos principais 
centros urbanos do País (especialmente Rio de Janeiro e São Paulo) 
sentiam maior necessidade de organizar associações mutualistas e 
reivindicativas. É que na sociedade patriarcal da época, de bases 
rurais e imposição autocrática, os poucos trabalhadores livres não 
dispunham de qualquer amparo previdenciário ou trabalhista. A partir 
de 1891, entretanto, alguns fatores contribuíram para o aparecimento 
das primeiras cooperativas brasileiras: de um lado, a Constituição 
Republicana de 189143 assegurou a liberdade de associação e o 
Estado começou a legislar sobre o associativismo rural; de outro lado, 
os graves problemas que caracterizaram a crise estrutural do fim do 
Império e começo da República levaram à recomendação do 
Cooperativismo. 

Hardman & Leonardi240 destacam que a Constituição de 1824 

aboliu as corporações de ofício e que as mútuas surgiram uma década depois, 

entre 1833 e 1836. Expressam, ainda, que esses movimentos mutualistas 

                                                 
238 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO. Disponível em: <http://pecooperativo.coop.br/index.php/ocb-pe/doutrina>. 
Acesso em: 07 set. 2017. 
239 PINHO, Diva Benevides. O pensamento cooperativo e o cooperativismo brasileiro. São Paulo: 
CNPq, 1982. p. 118-119. 
240 HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. História da indústria e do trabalho no Brasil: 
das origens aos anos 20. São Paulo: Global Ed., 1982. p. 117. 

http://pecooperativo.coop.br/index.php/ocb-pe/doutrina
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representaram a resistência do proletariado que não contavam com nenhuma 

proteção: 

Foi tamanha a exploração a que se viram os primeiros proletários 
que seu nível de vida tornou-se inferior, em geral, aos dos demais 
trabalhadores livres da sociedade brasileira da época. Sem nenhum 
direito, os primeiros proletários às vezes reagiam violentamente 
contra a pessoa dos contramestres e dos patrões. Com o passar dos 
anos, a resistência contra a exploração desenfreada deixa de ser um 
ato isolado e ganha a maioria dos operários de certas fábricas, no 
início, e de toda uma localidade logo a seguir. Surgem, então, as 

primeiras organizações operárias: as associações mutualistas241. 

As primeiras formas associativas começaram a surgir 

impulsionadas pela imigração de camponeses e operários europeus. Os 

trabalhadores passaram a se socorrer mutuamente como forma de resistir às 

duras condições de trabalho242. 

De acordo com Mendes, o desconhecimento do idioma é o que 

motiva a união dos imigrantes: 

O movimento iniciou-se por meio do crédito agrícola cooperativo, 
sendo os imigrantes responsáveis pela implementação no Brasil, 
principalmente na segunda metade do século XIX. Justifica-se tal 
comportamento, visto que os mesmos chegaram ao Brasil sem 
dominar a língua portuguesa, os costumes locais, e necessitavam de 
uma forma de vencerem na vida243. 

 

No Brasil, diferentemente do que ocorreu na Europa, o 

cooperativismo nasceu das mãos das elites agrárias e caracterizou-se por ser 

um movimento imposto, alicerçado num programa intervencionista organizado 

para se adaptar ao modo de produção capitalista, possuindo um caráter 

conservador. 

O que se observa, pois, é que o cooperativismo brasileiro, apesar 

de copiar o modelo europeu, preocupou-se apenas com o aspecto superficial e 

dogmático da doutrina de Rochdale. No Brasil aparece como uma forma de 

                                                 
241 HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. História da indústria e do trabalho no Brasil: 
das origens aos anos 20. São Paulo: Global Ed., 1982. p. 118. 
242 FARIA, Maurício Sardá de. Autogestão, cooperativa, economia solidária: avatares do trabalho 
e do capital.  Florianópolis: UFSC, 2011. p. 399. 
243 MENDES, Marcelo Dorácio. A efetividade da tutela constitucional das cooperativas no 
Brasil. 2004. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Marília. São Paulo, 2006. p. 32. 
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competição no mercado da classe de baixa renda. Assim, reflete a ideologia 

liberal, sendo também uma estratégia política que deixa entrever a 

possibilidade de ascensão social, ainda que não seja uma realidade244. 

Neste aspecto, Cremonesi destaca que as características ímpares 

das cooperativas foram desfiguradas: 

Dessa forma, o caráter contestador e reformador do 
cooperativismo europeu foi completamente desfigurado pelas elites 
nacionais ao ser transplantado para o Brasil. Aqui, as reformas que 
desencadearam a constituição do capitalismo, como já vimos, não 
romperam com a estrutura fundiária. Foi também mantida a prática de 
exclusão das classes populares de qualquer participação efetiva na 

transição245. 

Segundo Fleury246 as cooperativas agropecuárias brasileiras, 

desde as suas origens, apresentam-se na sociedade como um dos reflexos da 

reprodução das desigualdades no desenvolvimento socioeconômico. 

A primeira experiência com cunho cooperativista no Brasil ocorreu 

em 1848 quando o médico Jean Maurice Faivre fundou, no Paraná, juntamente 

com um grupo de europeus, a colônia Tereza Cristina247. 

Em que pese o empenho de seus idealizadores, a Colônia não 

progrediu. Posteriormente, brasileiros, juntamente com imigrantes poloneses, 

ucranianos e alemães, fundaram, na mesma região, a Colônia Cândido de 

Abreu, que, diferentemente da anterior, progrediu e se transformou em 

município em novembro de 1954248. 

                                                 
244 CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho: alternativa de trabalho e renda ou fraude aos 
direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2009. p. 19. 
245 Idem. 
246 FLEURY, Maria Teresa Leme. Cooperativas agrícolas e capitalismo no Brasil. São Paulo: 
Global, 1983. p. 23. 
247 RODRIGUES, Miriam Lisiane Schuantes. As cooperativas de trabalho e a terceirização: 
alternativas para ampliação do mercado formal. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2006. p. 41. 
248 SCHALLENBERGER, Emeldo. Cooperativismo e desenvolvimento comunitário. Revista 
Mediações, Londrina, n. 2, jul-dez. 2003, v. 8. p. 17-18. 
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Aproximadamente em 1887 foram criadas as primeiras 

cooperativas no Brasil. Como exemplo tem-se a Cooperativa de Consumo dos 

Empregados da Companhia Paulista, na cidade de Campinas249.   

O primeiro registro oficial de uma cooperativa brasileira data de 

1889, em Minas Gerais. Era uma cooperativa de consumo denominada 

Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, 

porém foi pouco representativa250. 

A cooperativa da Companhia Telefônica surgiu em 1891, na 

cidade de Limeira. Em 1894 foi instituída, no Rio de Janeiro, a Cooperativa dos 

Militares251.  

A Caixa Rural Raiffeisen foi fundada no ano de 1902 por colonos 

alemães em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e é a mais antiga 

cooperativa de crédito rural ainda em funcionamento252.  

Esta cooperativa teve início com a inspiração do Padre Jesuíta 

Theodor Amstadt, que era profundo conhecedor do modelo alemão de Friedrich 

Wilhelm Raiffeiseh (1818/1888), dando origem a várias outras253. 

As primeiras cooperativas agropecuárias foram criadas em Minas 

Gerais, em 1907, especificamente no ramo cafeeiro, que contaram com o apoio 

do Governador da época, João Pinheiro254. 

A comercialização era controlada por estrangeiros e o projeto 

cooperativista do Governador João Pinheiro objetivava a eliminação dos 

                                                 
249 VEIGA, Sandra Mayrink; FONSECA, Isaque Cooperativismo: uma revolução pacífica em ação. 
Rio de Janeiro: DP&A, Fase, 2001. p. 18. 
250 Idem.  
251 SCHALLENBERGER, Emeldo. Cooperativismo e desenvolvimento comunitário. Revista 
Mediações, Londrina, n. 2, jul-dez. 2003, v. 8. p. 17-18. 
252 RECH. Daniel. Cooperativas: uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: DP&A, 
2000. p. 40. 
253 SCHNEIDER, José Odelso. Democracia, participação e autonomia cooperativa. São Leopoldo. 
USININOS, 1999. p. 242. 
254 SILVA, Emanuel Sampaio et al. Panorama do cooperativismo brasileiro: história, cenários e 
tendências.  Revista uniRcoop, n. 2, [S.I], 2003, v. 1. p. 78. 
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intermediários da produção agrícola. Os resultados foram os estímulos 

materiais e as isenções fiscais que o café mineiro recebeu255. 

As cooperativas agropecuárias também foram surgindo no sul do 

Brasil, especialmente nas comunidades de origem alemã e italiana, 

conhecedoras do sistema cooperativista europeu256. 

Em 1911 foi criada, naquela região, por imigrantes italianos, a 

primeira cooperativa agrícola que tinha ao seu lado uma caixa de crédito rural 

coordenada por Giuseppe di Stéfano Paternó257.  

Em 1913 surgiu a Cooperativa de Consumo dos Empregados da 

Viação Férrea (Coopfer), que cresceu até a década de 1960, tendo sido a 

pioneira em iniciativas de caráter social, tornando-se a maior cooperativa de 

consumo da América do Sul258. 

Com a Era Vargas foram criadas condições para o 

reconhecimento do cooperativismo como uma necessidade nacional, dando-se 

amplas liberdades para a constituição e o funcionamento de cooperativas no 

Brasil259. 

Em 1932 a prática do cooperativismo passou a ser motivada pelo 

Poder Público que identificou o movimento como uma ferramenta para a 

reestruturação da agricultura. Promulgou-se da lei básica do cooperativismo, o 

Decreto n. 22.239, que passou a definir as especificidades do movimento260. 

                                                 
255 KOSLOVSKI, João Paulo. A evolução histórica das cooperativas. In: GRUPENMACHER, Betina 
Treiger. (coord.). Cooperativas e Tributação. Curitiba: Juruá, 2001. p. 22. 
256 Idem. 
257 RICKEN, José Roberto. A integração econômica e social nas cooperativas agropecuárias do 
Paraná. 2009. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial, Centro de Formação 
Acadêmica e Pesquisa) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2009. p. 43. 
258 VEIGA, Sandra Mayrink; FONSECA, Isaque Cooperativismo: uma revolução pacífica em ação. 
Rio de Janeiro: DP&A, Fase, 2001. p. 20. 
259 Idem. 
260 PINHO, Diva Benavides. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. 2. ed. 
São Paulo: Pioneira, 1966. p. 43. 
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Já na década de 1940, Vargas incentivou a formação de 

cooperativas de trigo e soja261. 

O Cooperativismo Brasileiro passou a ser representado 

inicialmente, em 1956, pela União Nacional das Associações de Cooperativas – 

Unasco -, com sede no Rio de Janeiro, e, posteriormente, em 1960, foi criada a 

Aliança Brasileira de Cooperativas - Abcoop, com sede em São Paulo262. 

Durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo - IV CBC -, 

realizado em Belo Horizonte (MG), no dia 02/12/1969, foi criada a nova 

entidade de representação do Cooperativismo Brasileiro denominada: 

Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB263. 

Koslovski264 entende que de 1971 até 1984 deu-se a “fase áurea” 

do cooperativismo, eis que o setor contou com o apoio governamental. A Lei n. 

5.764, de 16 de dezembro de 1971, estipulou que o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) passaria a ser o órgão regulador do 

cooperativismo, disponibilizando a lei recursos que fomentaram o crescimento 

do setor.  

As cooperativas no Brasil sempre foram marcadas pela forte 

dependência e pela ligação com o Poder Público, o que se reflete, também, no 

desenvolvimento legal visto que, por muito tempo, o funcionamento das 

cooperativas foi marcado pela interferência estatal265. 

Entretanto, apesar dessa marca diferenciada em relação ao 

modelo europeu, não foi anulado no sistema cooperativo brasileiro o relevante 

                                                 
261 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6.  ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 25. 
262 Hatha Empreendimentos (HE). Disponível em: <http://hatha-he.com.br/?p=2481>. Acesso 
em: 09 set. 2017. 
263 Idem. 
264 KOSLOVSKI, João Paulo. A evolução histórica das cooperativas. In: GRUPENMACHER, Betina 
Treiger (Coord.). Cooperativas e tributação. Curitiba: Juruá, 2001. p. 24. 
265 Idem.  

http://hatha-he.com.br/?p=2481
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papel de formação de cidadania, visto que, ao vivenciarem os erros e acertos, 

vão sendo criadas responsabilidades tanto individual, como coletivamente266.  

Para Carneiro267 as cooperativas existentes no Brasil trouxeram 

das cooperativas inglesas a característica de organização integral, de múltiplos 

propósitos e de orientação comunitária, que se evidencia com a formação de 

uma pequena reserva financeira utilizada para a aquisição de bens de 

consumo, passando, posteriormente, para atividades econômicas que geraram 

oportunidades de trabalho, produção de alimentos, crédito, saúde e educação a 

seus integrantes. 

Como se verá a seguir, a legislação cooperativista no Brasil 

refletiu os interesses da elite dominante que estava preocupada tão somente 

com seus interesses imediatos, e que, de fato, não almejava a ascensão da 

classe menos privilegiada268. 

4.2 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

A Constituição Federal de 1891, no seu artigo 72, § 8º269, pela 

primeira vez mencionou a possibilidade de associação lícita entre as pessoas, 

fato que permitiu o surgimento do cooperativismo no Brasil. 

A história do cooperativismo no Brasil pode ser dividida em três 

fases: (i) fase de constituição do ordenamento (1903 a 1938); (ii) fase 

intervencionista (1938 a 1988); e (iii) fase autogestionária (após a constituição 

de 1988) 270. 

Franke271 destaca que o Código de Comércio de 1850 não 

apresentava qualquer menção às cooperativas. Destaca, ainda, que existiam 

                                                 
266 CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho: alternativa de trabalho e renda ou fraude aos 
direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2009. p. 19. 
267 CARNEIRO, Palmyos Paixão. Co-operativismo. Belo Horizonte: FUNDEPEC, 1981. p. 27. 
268 Ibdem. p. 20. 
269 Art. 72: § 8º - A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não 
podendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 09 set. 2017. 
270 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e lei. São Leopoldo: Unisinos, 2001. p. 15. 
271 FRANKE, Walmor. A influência rochdaleana na legislação cooperativista brasileira e 
problemas atuais. In: ROSE, Marco Túlio de (org.). A interferência estatal nas cooperativas 
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Decretos executivos do início da República que autorizavam o funcionamento 

de “Companhias Cooperativas”:  

(...) A expressão “sociedade cooperativa” parece que ingressou na 
terminologia da nossa legislação por intermédio do Decreto n° 796, 
de 2 de outubro de 1890, assinado pelo Chefe do Governo Provisório, 
Marechal Deodoro da Fonseca, autorizando a criação da Sociedade 
Cooperativa Militar do Brasil”. Nos estatutos dessa entidade vemos 
consagrada uma disposição de manifesta inspiração rochdaleana: 
25% dos “lucros” seriam destinados aos sócios compradores, 
repartidamente, em razão das compras, e 8% para empregados, 
segundo determinação da diretoria, e para constituir uma caixa de 
pensão em benefício dos empregados272.  

Importante ressaltar que o Decreto n. 796/1890273 registra em seu 

texto pela primeira vez a terminologia “sociedade cooperativa”. 

Silva274 enfatiza que o Decreto n. 796, de 02 de outubro de 1890, 

foi o primeiro diploma legal brasileiro relativo ao cooperativismo tendo 

concedido autorização para que o capitão-tenente Carlos Vidal de Oliveira 

Freitas e outros oficiais do exército brasileiro organizassem uma: “(...) 

sociedade anonyma sob a denominação de Sociedade Cooperativa Militar do 

Brazil”. 

Prossegue o autor destacando que o Decreto n. 796/1980 exigia 

alguma relação com as Forças Armadas ou o Governo, para que se pudesse 

proceder à associação cooperativa275. 

O artigo 3º do decreto em comento estipulava suas finalidades:  

Art. 3º Tem a sociedade por fim: § 1º Prover os socios dos 
melhores artigos do uso militar ou civil, tanto publico como domestico, 
e em geral de tudo quanto é necessario á economia do lar, pelos 

                                                                                                                                               
(aspectos constitucionais, tributários, administrativos e societários). Porto Alegre: Fabris, 1985. p. 
14. 
272 FRANKE, Walmor. A influência rochdaleana na legislação cooperativista brasileira e 
problemas atuais. In: ROSE, Marco Túlio de (org.). A interferência estatal nas cooperativas 
(aspectos constitucionais, tributários, administrativos e societários). Porto Alegre: Fabris, 1985. p. 
14. 
273 Art. 1º Fica creada uma sociedade anonyma cooperativa de consumo, sob a denominação de - 
Cooperativa Militar do Brazil - com séde e fôro juridico nesta Capital. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-796-2-outubro-1890-504016-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 09 set. 2017. 
274 SILVA, Paulo Fernandes da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 20. 
275 Idem. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-796-2-outubro-1890-504016-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-796-2-outubro-1890-504016-publicacaooriginal-1-pe.html
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menores preços possiveu7§ 2º Adeantar dinheiro aos socios, a juros 

modicos276.  

O Decreto n. 869, ainda no ano de 1890, autorizou a criação de 

uma “sociedade anônima cooperativa”, desvinculada de qualquer instituição 

pública, estipulando no seu o Art. 1º: “A sociedade anonyma denominada 

Cooperativa de Consumo Domestico e Agricola tem como objecto, compra, 

venda e commissões de toda especie de generos de consumo e de uso 

domestico e agrícola277”.  

A primeira fase do cooperativismo no Brasil está relacionada ao 

movimento sindicalista e seu início se deu com o Decreto n. 979, de 06 de 

janeiro de 1903, que foi o primeiro dispositivo legal que passou a regular a 

classe dos sindicatos profissionais da agricultura e das atividades rurais e de 

cooperativas de produção e consumo278.  

O Decreto n. 979/1903 previa em seu artigo 10: 

Artigo 10. “A fusão dos sindicatos nos casos de organização de 
caixas rurais de crédito agrícola e de cooperativas de produção ou de 
consumo (de sociedade de seguros, assistência, etc.) não implica 
responsabilidade direta dos mesmos nas transações, nem os bens 
nelas empregados ficam sujeitos à liquidação judicial, sendo a 
liquidação de tais organizações regida pela lei comum das 

sociedades civis279.” 

Polonio destaca que embora existam referências ao movimento 

de 1890 (Decreto n. 796 de 02/09/1890), que autorizava os militares a se 

organizar numa sociedade anônima, e o Decreto n. 869 de 17/10/1890 que 

                                                 
276 BRASIL. Decreto n. 796, de 02 de outubro de 1890. Concede autorização ao capitão-tenente 
Carlos Vidal de Oliveira Freitas e outros para organizarem uma sociedade anonyma sob a 
denominação de Sociedade Cooperativa Militar do Brazil. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-796-2-outubro-1890-504016-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 07 set. 2017. 
277 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Decreto n. 869, de 17 de outubro de 1890. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-869-12-setembro-1969-
375468-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 25 nov. 2017. 
278 POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 
23-24. 
279 BRASIL. Decreto n. 1.637, de 05 de Janeiro de 1907. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1637.htm>. Acesso em: 07 set. 2017.  
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autorizou a organização da Companhia de Consumo Doméstico e Agrícola, tais 

movimentos não tiveram sucesso280. 

Com o Decreto n. 1.637, de 05 de janeiro de 1907, que teve por 

base a lei belga de 1873 e a lei francesa de 1867281, o Governo reconheceu a 

utilidade das cooperativas, permitindo que no País fossem instituídas como 

sociedades: “(...) anônimas, em nome coletivo ou em comandita, sendo regidas 

pelas leis que regulam esses tipos de sociedades, com as modificações 

estatuídas pelo decreto282”. 

Foi por meio do Decreto n. 1.637/1907 que se teve o 

fortalecimento do cooperativismo no meio sindical, eis que destacou a criação 

de sindicatos profissionais e sociedades cooperativas, permitindo, na alínea “c” 

do seu artigo 3º, que as entidades sindicais organizassem, em seu seio e para 

os seus membros, instituições de mutualidade, previdência e cooperação de 

toda a sorte, constituindo essas, porém, associações distintas e autônomas, 

com inteira separação de caixas de responsabilidade. 

A partir de então ficou definido o conceito, as principais 

características e a forma de funcionamento das sociedades cooperativas. 

Embora o Decreto n. 1.637/1907 tenha enorme importância, é de 

se ressaltar que nele não se estabeleceu o tratamento jurídico das 

cooperativas283. 

Bulgarelli destaca que o problema jurídico do cooperativismo: 

(...) foi sem dúvida, o de conseguir demonstrar a sua originalidade 
(...) todo o período inicial do movimento está marcado pelo trabalho 
incessante da sua doutrina em demostrar que muito embora tendo 
pontos de semelhanças com as sociedades capitalistas e as 
associações, com elas não se confundiam as cooperativas, tendo 

                                                 
280 POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 
23-24. 
281 MARTINS. Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6.  ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 25. 
282 TEIXEIRA JÚNIOR, Amílcar Barca; CIOTTI, Lívio Rodrigues. Cooperativas e Terceirização de 
Serviços. In: BECHO, Renato Lopes. (coord.). Problemas atuais do direito cooperativo. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 32. 
283 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei. São Leopoldo: Unisinos, 2001. p. 16. 
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características próprias que lhes valiam um lugar `parte, na 
classificação societária 284.  

A Lei n. 4.948, de 21 de dezembro de 1925, passou a regular as 

Caixas Rurais Raiffeisen285 e o Decreto n. 17.339, de 02 de junho de 1926, 

instituía os Bancos Populares Luzzatti286. 

O Decreto n. 19.770, de 19 de março de 1931, possibilitou que os 

sindicatos organizassem cooperativas, sinalizando para um movimento 

sindicalista-cooperativista. Essa vinculação, entretanto, não foi desenvolvida287.  

Os princípios cooperativos dos pioneiros de Rochdale foram 

consagrados pelo Decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932288, que foi o 

marco do cooperativismo no Brasil, tendo sido denominado de “o Estatuto do 

Cooperativismo”.  

Lima Neto289 destaca que: “(...) este foi o regulamento mais 

qualificado que o Brasil dispôs para promover o desenvolvimento autônomo do 

movimento cooperativista. Este diploma apresentou a primeira definição legal 

sobre as cooperativas de trabalho”. 

                                                 
284 BULGARELLI, Waldírio. Elaboração do direito cooperativo: um ensaio da autonomia.  São 
Paulo: Atlas, 1967. p. 46-47. 
285 Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Alemão nascido em 30 de março de 1818 é conhecido 
mundialmente no meio cooperativista por ser o fundador da primeira cooperativa de crédito rural 
do mundo, em 1864, na Alemanha. Disponível em: 
<http://cooperativismodecredito.coop.br/2012/09/alemanha-friedrich-wilhelm-raiffeisen-
conheca-um-pouco-da-vida-do-fundador-do-raiffeisenbank/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
286 Luigi Luzzatti – Italiano nascido em 1841 foi político, professor universitário, orador e autor de 
obras econômicas. Os primeiros Bancos Populares foram fundados por Luzzatti em Milão na Itália a 
partir de 1864. “Ajuda-te, Deus e o Estado te ajudarão” se tornou o lema Luzzattiano. Disponível 
em: <http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-
cooperativismo/idealizadores-cooperativistas/>. Acesso em: 07 set. 2017. 
287 LIMA NETO, Arnor. Cooperativas de trabalho: intermediação de mão-de-obra e subtração de 
direitos dos trabalhadores. 1. ed. (ano 2004), 6. tir./Curitiba: Juruá, 2009. p. 140.  
288 KRUEGER, Guilherme. A disciplina das Cooperativas no Novo Código Civil: a ressalva da Lei 
5.764/1971. In: BECHO, Renato Lopes (coord.). Problemas atuais do direito cooperativo, 2002. p. 
98. 
289 LIMA NETO, Arnor. Cooperativas de trabalho: intermediação de mão-de-obra e subtração de 
direitos dos trabalhadores. 1. ed. (ano 2004), 6. tir./Curitiba: Juruá, 2009. p. 140.  

http://cooperativismodecredito.coop.br/2012/09/alemanha-friedrich-wilhelm-raiffeisen-conheca-um-pouco-da-vida-do-fundador-do-raiffeisenbank/
http://cooperativismodecredito.coop.br/2012/09/alemanha-friedrich-wilhelm-raiffeisen-conheca-um-pouco-da-vida-do-fundador-do-raiffeisenbank/
http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/idealizadores-cooperativistas/
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O Decreto n. 22.239/1932 foi adjetivado como “a melhor lei do 

mundo sobre o tema290”.  

O Decreto em questão reformou as disposições do Decreto n. 

1.637/1907 relativas às sociedades cooperativas, aperfeiçoando o modelo 

jurídico de sociedade cooperativa, trazendo no seu artigo 1º uma nova visão 

legal em relação à caracterização de cooperativas: 

Artigo 1º – Decreto n. 22.239/32: “Dá se o contrato de sociedade 
cooperativa quando sete ou mais pessoas naturais, mutuamente, se 
obrigam a combinar seus esforços, sem capital fixo predeterminado, 
para lograr fins comuns de ordem econômica, desde que observem, 

em sua formação, as prescrições do presente Decreto291. 

Périus292 entende o Decreto n. 22.239/1932 como sendo o marco 

jurídico de maior referência para a consolidação do cooperativismo no Brasil, 

tendo definido, no seu artigo 2º, o conceito de sociedade cooperativa: 

Art. 2º - As sociedades cooperativas, qualquer que seja sua 
natureza, civil ou comercial, são sociedades de pessoas e não de 
capital, de forma jurídica ‘sui generis’, que se distinguem das demais 
sociedades pelos pontos característicos que se seguem, não 

podendo os estatutos consignar disposições que os infrinjam293. 

A vigência inicial do Decreto acima citado foi de apenas um ano, 

sendo interrompida pelo decreto n. 23.661, de 20 de dezembro de 1933, que 

disciplinou os consórcios profissionais cooperativos. Em Seguida, este foi 

revogado pelo Decreto n. 24.647, de 10 de julho de 1934, que instituiu o 

cooperativismo sindicalista e o patrimônio dos consórcios promocionais 

cooperativos. Estabeleceu, ainda, bases, normas e princípios para a 

cooperação profissional e para a cooperação social; facultou auxílios diretos e 

                                                 
290 SILVA, Paulo Fernandes da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 21.  
291 BRASIL. Decreto n. 22.239, de 19 de Dezembro de 1932. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D22239.htm> Acesso em: 07 set. 
2017. 
292 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei. São Leopoldo: Unisinos, 2001. p.17. 
293 BRASIL. Decreto n. 22.239, de 19 de Dezembro de 1932. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D22239.htm> Acesso em: 07 set. 
2017. 
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indiretos às cooperativas; e instituiu o Patrimônio dos Consórcios Profissionais 

Cooperativos294. 

Krueger ressalta que: “durante a sua descontínua vigência, eis 

que revogado e repristinado, o cooperativismo prosperou com o estímulo do 

Estado, inclusive no campo tributário295”. 

O Decreto n. 24.647/1934 demonstrava nítido caráter 

protecionista e incentivava as atividades profissionais, embora ainda 

mantivesse o controle estatal típico daquela época296. 

Já a Constituição de 1937, outorgada pelo presidente Getúlio 

Vargas, no seu artigo 18297, permitiu que as unidades federativas pudessem 

legislar sobre matéria relacionada às sociedades cooperativas: 

Art.18. Independentemente de autorização, os Estados podem 
legislar, no caso de haver lei federal sobre a matéria, para suprir-lhe 
as deficiência ou atender às peculiaridades locais, desde que não 
dispensem ou diminuam as exigências de lei federal e até que esta os 
regule, sobre os seguintes assuntos:  
(...) 
f) crédito agrícola, incluídas as cooperativas entre agricultores. 

Já a segunda fase do cooperativismo foi marcada pela 

intervenção governamental no cooperativismo. Durante 50 (cinquenta) anos 

(1938-1988) a legislação estabeleceu regras que permitiram ao governo 

fomentar e controlar o desenvolvimento das cooperativas298.  

                                                 
294 RICKEN, José Roberto. A integração econômica e social nas cooperativas agropecuárias do 
Paraná. 2009. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial, Centro de Formação 
Acadêmica e Pesquisa) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2009. p. 51. 
295 KRUEGER, Guilherme. A disciplina das Cooperativas no Novo Código Civil: a ressalva da Lei 
5.764/1971. In: BECHO, Renato Lopes (coord.). Problemas atuais do direito cooperativo, 2002. p. 
98. 
296 CENZI, Nerii Luiz. Cooperativismo: Desde as origens ao projeto de reforma do sistema 

cooperativo brasileiro, Curitiba: Juruá, 2012. p. 46. 
297 BRASIL. Constituição Federal de 1937, de 10 de Novembro de 1937. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 07 set. 2017. 
298 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei. São Leopoldo: Unisinos, 2001. p. 30. 
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Nessa segunda fase merece destaque o Decreto n. 581, de 01 de 

agosto de 1938, que regulamentou o registro, a fiscalização e a assistência das 

sociedades cooperativas, revigorando o Decreto n. 22.239/1932299. 

Limberger300 apresenta uma evolução legislativa minuciosa a 

partir de 1938, registrando:  

No interregno de 1938 a 1945, ano que marcou nova etapa, 
apareceram diversos diplomas legais de caráter complementar e em 
geral de interesse específico de algumas categorias de cooperativas. 
(...)  

Em 1938 surgiu ainda o Decreto n. 926, referente à constituição, 
funcionamento e fiscalização das cooperativas de seguros, hoje não 
mais permitidas.  

Em 1939 aparece o Decreto-lei n. 1.836, permitindo a admissão de 
pessoas jurídicas em cooperativas de indústrias extrativas.  

Em 1941 foi dado a lume o Decreto n. 6.890, regulamentando a 
fiscalização, introduzida antes pelo Decreto n. 581/38.  

Em 1942 se edita o Decreto-lei n. 5.154, o qual se refere ao 
processo de intervenções nas cooperativas. 

Em 1943 se publica o Decreto-lei n. 5.893, dispondo sobre a 
organização, funcionamento e fiscalização das cooperativas em geral, 
de sumo interesse.  

(...).  
Trata-se o Decreto-lei n. 5.893/43, o mais longo dos diplomas 

específicos das cooperativas (179 artigos), revigorando praticamente 
os Decretos nos 22.239/32 e 581/38, e inovando pontos básicos, 
como sua complementação – o Decreto-lei n. 6.274/44 também. 

Em seguida, já no ano depois, em virtude da mudança no regime 
político nacional, ambos estes instrumentos legais foram revogados 
pelo Decreto-lei n. 8.401/45, o qual revigorou por seu turno os de nos 
22.239/32 e 581/38.  

(...).  
A partir de então observa-se uma relativa estabilidade até 1964.  
O ato mais marcante subseqüente constituiu a Lei n. 1.412/51, 

transformadora da CCC em Banco Nacional de Crédito Cooperativo 
(BNCC) e seu regulamento, Decreto n. 30.265/51. Fora criada pelo 
Decreto-lei n. 5.893/43 e alterados pelos Decretos-leis nos 6.274/44 e 
7.083/44. Em 1957 sanciona-se a Lei n. 3.189, a qual permite a 
admissão de pessoas jurídicas em cooperativas de transportes de 
passageiros e de cargas. Segue-se no ano subseqüente o Decreto n. 
43.552, dispondo sobre a fiscalização em geral e intervenção a cargo 
do serviço de Economia Rural/MA. (...)  

E assim se chega a 1964, quando em virtude outra vez da nova 
situação discricionária se outorgam as Leis nos 4.380, 4.504 e 4.594 
e o Decreto n. 55.801, e em 1965, os de nos 55.889, 55.890 e 58.197 
e a Lei 4.82942. 

                                                 
299 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei. São Leopoldo: Unisinos, 2001. p. 30. 
300 LIMBERGER, Emiliano. Evolução da legislação cooperativa. Porto Alegre: Sulina, 1982. p. 16-
21. 
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Também durante a segunda fase do cooperativismo no Brasil 

temos: 

- O Decreto n. 5.893, de 19 de outubro de 1943, regulamentou a 

organização, o funcionamento e a fiscalização das cooperativas; 

- O Decreto-Lei n. 8.401, de 19 de dezembro de 1945, que 

revogou os Decretos-Leis n. 5.893, de 19 de outubro de 1943 e n. 6.274, de 14 

de fevereiro de 1944, exceto as disposições contidas nos arts. 104 a 118 e 

seus parágrafos, revigorando o Decreto-lei n. 581, de 1º de agosto de 1938 e a 

Lei n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932; 

- A Lei n. 5.154, de 31 de dezembro de 1942, que permitiu a 

intervenção estatal no funcionamento das cooperativas. Foi posteriormente 

vetada pela Constituição Federal de 1988; e 

- O Decreto n. 46.438, de 16 de julho de 1959, que criou o 

Conselho Nacional de Cooperativismo. 

Durante o regime militar o Presidente Castello Branco regulou por 

meio do Decreto-Lei n. 59, de 21 de novembro de 1966 - que revogou o 

Decreto n. 24.647/1934 - o funcionamento das cooperativas em apenas 26 

artigos. Remeteu-se, ainda a uma nova regulamentação que só se tornou 

realidade por meio do Decreto n. 60.597, de 19 de abril de 1967, quando a 

presidência já era de Costa e Silva301. 

O Decreto n. 60.597/1967 definiu a política nacional de 

cooperativismo e instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas. Este 

Decreto passou a submeter o cooperativismo ao centralismo estatal, 

significando, na prática, um retrocesso, pois foram perdidos muitos incentivos 

fiscais e liberdade conquistados anteriormente. 

O Decreto-lei em comento instituiu, no seu artigo 4º, a natureza 

jurídica civil das cooperativas:  

                                                 
301 LIMBERGER, Emiliano. Evolução da legislação cooperativa. Porto Alegre: Sulina, 1982. p. 47. 
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que as cooperativas, qualquer que fosse sua categoria ou espécie, 

seriam entidades de pessoas com forma jurídica própria, de natureza 
civil, para a prestação de serviços ou execução de atividades sem 
finalidade lucrativa, não sujeitas à falência, distinguindo-se das 
demais sociedades pelas normas e princípios estabelecidos nesse 

decreto302. 

Analisando o Decreto-lei n. 59/1966, Krueger303 entende que: “O 

curso ascendente do cooperativismo, entretanto, foi substancialmente alterado 

em 1966, com o advento do DL 59/1966.”. 

Prossegue o autor analisando o regime jurídico implantado a partir 

de 1966: 

Coerente com a sua vocação, o regime militar, em ação unilateral, 
reformou o regime jurídico das cooperativas, sujeitando-as a uma 
intervenção tutelar do Estado. A nova sistemática jurídica revelou-se 
danosa para o cooperativismo. Sucediam-se os casos de liquidação 
de cooperativas. As cooperativas, diante da ameaça de um colapso 
geral, lançaram-se numa ampla rearticulação nacional. O sistema 
cooperativo, por iniciativa das próprias cooperativas, se unificou em 
1969 sob a égide da Organização das Cooperativas Brasileiras – 
OCB. Por óbvio, a ação estratégica e prioritária da OCB em sua 
primeira fase foi a revisão da vigente base legal, lançando-se 

imediatamente à tarefa de elaboração de seu anteprojeto304. 

 Em 1970, o Decreto-lei n. 1.110, de 09 de julho, criou o INCRA, 

outorgando-lhe poderes de controle, fiscalização, intervenção e assistência 

sobre as cooperativas. 

Stédile e Fernandes305 destacam que, na década de 1970, a 

história do cooperativismo brasileiro sofreu uma mudança, visto que 

anteriormente estava ligada à importação de um modelo societário que 

pudesse ser utilizado na política governamental agroexportadora típica daquela 

época.  

                                                 
302 ALVES, Francisco de Assis; MILANI, Imaculada Abenate. A ausência de legislação 
regulamentadora quando do surgimento das sociedades cooperativas. In: ALVES, Francisco de 
Assis; MILANI, Imaculada Abenate. Sociedades cooperativas: regime jurídico e procedimentos 
legais para sua constituição e funcionamento. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 12. 
303 KRUEGER, Guilherme. A Disciplina das Cooperativas no Novo Código Civil: a Ressalva da Lei 
5.764/1971. In: BECHO, Renato Lopes (coord.). Problemas atuais do direito cooperativo. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 98-99. 
304 Idem. 
305 STEDILE, João Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava gente: a trajetória do MST e a luta 
pela terra no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. p. 17. 
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Prosseguem os autores afirmando que a partir de 1970 a 

agricultura sofreu grandes transformações com a implementação do processo 

de mecanização. A política instituída pelo governo à época trouxe como 

resultado o êxodo rural, passando a agricultura a assumir feições capitalistas. 

“Do ponto de vista socioeconômico, os camponeses expulsos pela 

modernização da agricultura tiveram fechadas essas duas portas de saída – o 

êxodo para as cidades e para as fronteiras agrícolas306”.  

No dia 16 de dezembro de 1971 foi promulgada a Lei n. 5.764, 

ainda em vigor, que define o regime jurídico das cooperativas, sua constituição 

e funcionamento, sistema de representação e órgãos de apoio. Esta Lei está 

voltada aos ramos de cooperativas agropecuárias, de consumo e de crédito e 

foi pioneira na definição da Política Nacional de Cooperativismo e na fixação do 

regime jurídico das sociedades cooperativas.  

O artigo 1º da Lei 5.764/1971307, define a Política Nacional do 

Cooperativismo:  

Art. 1° Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo 
a atividade decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, 
originárias de setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre 
si, desde que reconhecido seu interesse público.  

Alves e Milani308 entendem que interesse público é aquele “que se 

funda em direito de proveito de toda coletividade, como a saúde, a educação, o 

transporte, a previdência, a segurança.”  

Bulgarelli309, após a aprovação da Lei n. 5.764/1971, registrou 

que:  

                                                 
306 STEDILE, João Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava gente: a trajetória do MST e a luta 
pela terra no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. p. 17. 
307 BRASIL. Presidência da República. Lei n. 5.764 de 1971, de 16 de Dezembro de 1971. 
Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 07 set. 2017. 
308 ALVES, Francisco de Assis; MILANI, Imaculada Abenate. A lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 
1971 (Lei das cooperativas). In: ALVES, Francisco de Assis; MILANI, Imaculada Abenate. 
Sociedades cooperativas: regime jurídico e procedimentos legais para sua constituição e 
funcionamento. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 19. 
309 BULGARELLI, Waldírio. A nova legislação cooperativista brasileira. In: PINHO, Diva 
Benevides. (coord.). A problemática cooperativista no desenvolvimento econômico. São Paulo: 
Fundação Friederich Naumann, 1973. p. 134. 
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Pela primeira vez, tem-se uma lei que apesar de não estar, como 

obra humana, isenta de erros e lacunas, apresenta-se com laivos de 
boa técnica, regulando não apenas as sociedades cooperativas, em 
si, mas o próprio sistema cooperativo, numa visão ordenada de 
conjunto.  

A mencionada Lei n. 5.764/1971 foi recepcionada pela 

Constitucional Federal de 1988 em grande parcela embora alguns dispositivos 

da legislação específica tenham sido derrogados – os artigos 17 a 20 – eis que 

a Carta Magna assegura a criação de cooperativas, independentemente de 

autorização, bem como veda a interferência estatal nas sociedades. 

O texto da Lei n. 5.764/1971 deixa claro que as cooperativas são 

constituídas a partir da intenção solidária de pessoas que se obrigam 

reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma 

atividade econômica de proveito comum e sem fins lucrativos.  

Destacada é a análise de Gimenes310 em relação à captação de 

recursos por parte das cooperativas a partir da Lei n. 5.764/1971:  

Com relação às possibilidades de captação de recursos no 
mercado financeiro, observa-se que a empresa cooperativa fica em 
posição desvantajosa quando comparada a outras formas de 
organização produtiva. Há uma evidente dificuldade para captar 
recursos de terceiros a um custo mais baixo devido a existência do 
princípio de gestão democrática independente e da impossibilidade 
da divisão dos direitos de propriedade em tal organização. 

A Lei n. 5.764/1971 regulamentou as cooperativas em geral e fez 

menção ao cooperativismo do trabalho, em sua seção V, nos artigos 90 e 91311: 

Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe 
vínculo empregatício entre ela e seus associados. 

 
Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais empresas em 

relação aos seus empregados para os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária. 

                                                 
310 GIMENES, Régio Márcio Toesca. Agribusiness cooperativo: viabilidade econômica da abertura 
direta do capital pela emissão de debêntures. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. p. 05. 
311 BRASIL. Lei n. 5.764 de 1971, de 16 de Dezembro de 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 07 set. 2017. 
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A relação da cooperativa com os seus sócios, como já visto, não é 

de relação de emprego, porém, não se pode perder de vista que as 

cooperativas podem ter empregados, destacando Garcia312 que: 

Logo, se os requisitos do vínculo de emprego estiverem presentes 
em face da própria cooperativa de trabalho, esta será, na realidade, a 
empregadora, podendo o ente tomador responder, de forma 
subsidiária, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas (...). 

A Lei n. 5.764/1971, no seu artigo 4º313, especifica que a 

remuneração do cooperado deve ser proporcional às atividades por ele 

realizadas para a conclusão de determinado trabalho e que as sobras devem 

ser divididas em valores variáveis, jamais fixos. O empregado, diferentemente, 

em regra, recebe salário mensal fixo.  

Em 1988, a Constituição passou a tratar em diversos dispositivos 

sobre a cooperativa, diferentemente do que ocorreu no texto da Constituição 

anterior, completamente omissa sobre a questão314. 

Antes da Constituição de 1988 as cooperativas eram totalmente 

tuteladas pelo Estado, o que muda totalmente com a atual constituição eis que 

foi a primeira a tratar do tema e pregou a política de estímulo ao 

desenvolvimento do cooperativismo, excluindo a exigência de autorização para 

a criação das sociedades cooperativas, bem como a proibição de qualquer 

interferência estatal em seu funcionamento (Art. 5º, XVIII, da CF)315. 

Perius, comparando a Carta Magna de 1988 com as Constituições 

de outros países que também protegem o sistema cooperativo, considerou-a 

                                                 
312 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a lei 12.690/2012 e o direito do 
trabalho. Rev. TST, Brasília, n. 3, jul/set 2012, vol. 78. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 07 jul. 2017. 
313 BRASIL. Lei n. 5.764 de 1971, de 16 de Dezembro de 1971. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 07 set. 2017. 
314 MARTINS, Sérgio Pinto. Cooperativas de trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 28. 
315 ALVES, Francisco de Assis; MILANI, Imaculada Abenate. Sociedades Cooperativas: regime 
jurídico e procedimentos legais para constituição e funcionamento. 2. ed. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2003. p. 90. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3
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como um grande avanço, afirmando trata-se de: “um dos melhores textos 

constitucionais sobre cooperativismo316”. 

Arremata o autor afirmando que: “a decisão da assembleia 

constituinte, de fato, estabelece o fim da intervenção estatal no funcionamento 

das cooperativas, estabelecendo a terceira fase jurídica do cooperativismo 

brasileiro como sendo a fase autogestionária317”. 

Entretanto, Polônio318 entende que apesar de fazer menção 

expressa ao cooperativismo, a Carta Cidadã: “o fez de forma dispersa, 

dificultando o trabalho do intérprete sem os resultados práticos imediatos que 

levaram o legislador constitucional a abordar assunto tão importante”. 

A Constituição de 1988 retirou da OCB as atribuições de registro 

e fiscalização das cooperativas, passando tais incumbências aos órgãos 

públicos, mantendo, entretanto, a OCB na função de representação das 

cooperativas filiadas, bem assim com o poder de definição das políticas 

públicas que beneficiam o sistema cooperativo319.  

Após a Constituição Federal, também trataram da regulação do 

cooperativismo as seguintes leis: 

● Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que, no seu artigo 17, 

permitia às cooperativas formadas por trabalhadores portuários avulsos, 

registrados de acordo com essa lei, se estabelecerem como operadores 

portuários para a exploração de instalações portuárias, dentro ou fora dos 

limites da área do porto organizado. Em 2013 foi revogada pela Lei n. 12.815; 

● Lei Complementar n. 84, de 18 de janeiro de 1996, que para a 

manutenção da Seguridade Social, instituía a contribuição social a cargo das 

cooperativas de trabalho, no valor de 15% (quinze por cento) do total das 

                                                 
316 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e Lei. São Leopoldo: Unisinos, 2001. p. 28. 
317 Ibdem. p. 29. 
318 POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 
30. 
319 PONTES, Daniele Regina. Configurações contemporâneas do cooperativismo brasileiro: da 
economia ao direito. 2004. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2004. p 149. 
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importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de 

remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por 

intermédio delas - Revogada pela Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999; 

● Lei n. 8.949, de 09 de dezembro de 1994320, que acrescentou o 

parágrafo único ao art. 442 da CLT: 

Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, 
não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem 
entre estes e os tomadores de serviços daquela. 

Em relação à alteração em comento, Melo321 destaca:  

Essa alteração ocorreu em dezembro de 1994 e já causou 
nefastas consequências ao Direito do Trabalho e aos cidadãos 
trabalhadores por arremedos de cooperativas fraudulentas cujos 
idealizadores tem como principal objetivo a obtenção de benefícios e 
vantagens próprias e pessoais, em desrespeito às mais elementares 
garantias trabalhistas e aos mais fundamentais valores do Direito do 
Trabalho.   

A parte inicial do parágrafo único do artigo 442 da CLT é a 

reprodução do artigo 90 da Lei n. 5.764/1971, não apresentando, pois, 

nenhuma novidade. 

Entretanto, consoante destacado por Cremonesi322, é a parte final 

do parágrafo único do artigo 442 da CLT que trouxe discussões no meio 

jurídico trabalhista, eis que afastou o vínculo empregatício entre os sócios da 

cooperativa e as empresas tomadoras dos serviços.  

Acrescenta o autor que a referida inclusão representa a porta para 

possíveis fraudes que lesam os direitos constitucionalmente garantidos aos 

trabalhadores323. 

                                                 
320 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, de 01 de Maio de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 10 set. 2017. 
321 MELO, Raimundo Simão de. Cooperativas de Trabalho: Modernização ou Retrocesso? Revista 
Síntese Trabalhista, n. 148 – OUT/2001. p. 25.   
322 CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho: alternativa de trabalho e renda ou fraude aos 
direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2009. p. 44. 
323 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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Finaliza afirmando que a parte final do parágrafo único do artigo 

442 da CLT não se sobrepõe aos princípios insculpidos na Constituição 

Federal de 1988 quando estiver evidenciada a fraude324.  

Nelson325 arremata que: “a lei favoreceu o cooperativismo, 

ofertando-lhe a presunção de ausência de vínculo empregatício; mas não lhe 

conferiu um instrumental para obrar fraudes trabalhistas”. 

Em 28 de setembro de 1995, o Ministério do Trabalho, com o fito 

de coibir a proliferação das cooperativas fraudulentas, editou a Portaria n. 925, 

que dispõe sobre a fiscalização do trabalho na empresa tomadora de serviço 

de sociedade cooperativa.  

O artigo 1º326 da citada Portaria dispõe:  

O Agente da Inspeção do Trabalho, quando da fiscalização na 
empresa tomadora de serviços de sociedade cooperativa, no meio 
urbano ou rural procederá ao levantamento físico, objetivando 
detectar a existência dos requisitos da relação de emprego entre a 
empresa tomadora e os cooperados, nos termos do art. 3º da CLT.  

● Lei n. 9.867, de 10 de novembro de 1999, criou as denominadas 

“cooperativas sociais” cuja finalidade é a inserção de indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social, no mercado econômico. Dispondo em seu artigo 1º327:  

As Cooperativas Sociais, constituídas com a finalidade de inserir 
as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do 
trabalho, fundamentam-se no interesse geral da comunidade em 
promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos, e 
incluem entre suas atividades: 

I – a organização e gestão de serviços sociossanitários e 
educativos; e 

II – o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, 

comerciais e de serviços. 

                                                 
324 CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho: alternativa de trabalho e renda ou fraude aos 
direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2009. p. 46-47. 
325 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Das cooperativas de trabalho: instrumento usado na 
dissimulação da relação de emprego e consequente alijamento dos direitos sociais. Revista de 
direito do trabalho, São Paulo, SP, n. 153, set./out. 2013, v. 39. p. 73-90. 
326 BRASIL. Portaria n. 925, de 28 de Setembro de 1995. Disponível em: 
<http://www.trabalho.gov.br/fiscalizacao/legislacao/portarias>. Acesso em: 10 set. 2017. 
327 BRASIL. Lei n. 9.867, de 10 de Novembro de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9867.htm>. Acesso em: 10 set. 2017. 

http://www.trabalho.gov.br/fiscalizacao/legislacao/portarias
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Para Krueger o quadro social das cooperativas sociais pode ser 

formado tanto por associados voluntários quanto pelas pessoas em 

desvantagem, o que: “(...) indica uma nítida aproximação das cooperativas 

sociais com as associações. Considerando a condição típica do quadro social, 

natural e harmônica é a dispensa de capital para essa sociedade328”. 

Os sócios voluntários podem ser os pais, irmãos, parentes e 

amigos da pessoa com deficiência, que podem unir-se a esta para auxiliar em 

sua formação, a fim de que se torne independente por meio do trabalho 

produtivo329. 

A Lei das Cooperativas Sociais, ao definir a pessoa em 

desvantagem, acompanhou a Classificação Internacional de Impedimentos, 

Deficiências e Incapacidades – CIDID, da Organização Mundial da Saúde, 

estabelecendo que o impedimento ou situação de desvantagem da pessoa com 

deficiência decorre de condições desfavoráveis dos ambientes externos330. 

Cremonesi331 entende que existem aspectos que podem 

inviabilizar a criação das Cooperativas Sociais, começando pelos incisos I e II 

do artigo 3º da Lei n. 9.867/1999 que trata das cooperativas de deficientes 

físicos e sensoriais. 

Nesse sentido, traz a lume o previsto no artigo 93, da Lei n. 

8.213/1991 (Lei dos Benefícios Previdenciários), em relação à cota – que varia 

de 2% a 5% – de inserção no mercado de trabalho para trabalhadores 

portadores de deficiência física, mental ou sensorial, devendo tais 

trabalhadores ser contratados pelo regime celetista. 

                                                 
328 KRUEGER, Guilherme. A Disciplina das Cooperativas no Novo Código Civil: a ressalva da Lei 
5.764/1971. In: BECHO, Renato Lopes (coord.). Problemas atuais do direito cooperativo. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 111. 
329 GUGEL, Maria Aparecida. Cooperativas sociais e as pessoas com deficiência. p. 10, Disponível 
em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15104-15105-1-PB.pdf>. Acesso 
em: 24 set. 2017. 
330 Idem. 
331 CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho: alternativa de trabalho e renda ou fraude aos 
direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2009. p. 81-82. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15104-15105-1-PB.pdf
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Prossegue afirmando que as duas situações são imiscuíveis, 

devendo ser entendida a inserção de cooperados das cooperativas sociais em 

empresas apenas como um aumento acima do percentual obrigatório previsto 

no artigo 93 da Lei Previdenciária332. 

Finaliza apontando que também o inciso VII do artigo 3º da Lei em 

comento pode gerar problemas, eis que prevê a criação de cooperativas 

sociais de adolescentes em idade adequada ao trabalho e difícil situação 

familiar do ponto de vista econômico, social ou afetivo, desconsiderando uma 

possível condição de aprendiz. 

Nesse sentido, estando o jovem matriculado em curso de 

formação técnico-profissional, seria mais adequado que fosse contratado como 

celetista por meio do contrato de aprendizagem. A CLT obriga que 

estabelecimentos de qualquer natureza contratem aprendizes (cota entre 5% e 

15% - artigo 429). 

Assim, igualmente entende que só se pode tolerar o trabalho 

cooperado em número superior ao estipulado pela CLT, representando, 

claramente, um plus333. 

● O Código Civil de 2002 trouxe algumas alterações legais no 

tocante às cooperativas, de maneira específica e setorial nos artigos 1.093, 

1.094, 1.095 e 1.096334 que dispõem:  

Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no 
presente Capítulo, ressalvada a legislação especial. 

 
Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa: 
I - variabilidade, ou dispensa do capital social; 
II - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a 

administração da sociedade, sem limitação de número máximo; 
III - limitação do valor da soma de quotas do capital social que 

cada sócio poderá tomar; 
IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos 

à sociedade, ainda que por herança; 

                                                 
332 CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho: alternativa de trabalho e renda ou fraude aos 
direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2009. p. 82. 
333 Ibdem. p. 83. 
334 BRASIL. Código Civil, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 set. 2017. 
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V - quorum, para a assembléia geral funcionar e deliberar, fundado 

no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social 
representado; 

VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou 
não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua 
participação; 

VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das 
operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser 
atribuído juro fixo ao capital realizado; 

VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda 
que em caso de dissolução da sociedade. 

 
Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos 

sócios pode ser limitada ou ilimitada. 
§ 1o É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio 

responde somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo 
verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua 
participação nas mesmas operações. 

§ 2o É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio 
responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

 
Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições 

referentes à sociedade simples, resguardadas as características 
estabelecidas no art. 1.094. 

● A Lei n. 10.683, de 28 de maio de 2003, instituída pelo Decreto 

n° 4.764, de 24 de junho de 2003, criou a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária - SENAES - no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego335. 

Barbosa336 destaca que:  

A ação da secretaria objetiva apoiar e induzir o crescimento das 
iniciativas, mas tendo como diretrizes as experiências e propostas já 
vinculadas pelos grupos envolvidos – ONGs, sindicatos, igrejas e 
unidades econômicas cooperativadas. 

A SENAES, desde sua criação, buscou formas de combate aos 

empreendimentos que utilizam cooperativas com o único objetivo de fraudar a 

legislação trabalhista. Instituiu grupo de trabalho que se debruçou sobre o 

marco jurídico, propondo uma nova legislação para o cooperativismo, o que 

                                                 
335 Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES / MTE. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria-nacional-de-economia-solidaria>. Acesso em: 10 
set. 2017. 
336 BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. A economia solidária como política pública: uma 
tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. São Paulo: Cortez, 2007. p. 
229. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1094
http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria-nacional-de-economia-solidaria/
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contribuiu para a regulamentação específica das cooperativas de trabalho com 

a promulgação da Lei Federal n. 12.690/2012337.  

● Por fim temos a Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012, que teve 

origem no Projeto de Lei n. 4.622/2004 da Câmara dos Deputados e n. 

131/2008 do Senado Federal, que dispõe sobre a organização e o 

funcionamento das Cooperativas de Trabalho e institui o Programa Nacional de 

Fomento às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP, com aplicação 

subsidiária das regras sobre cooperativas estabelecidas no Código Civil de 

2002 e na Lei n. 5.764/1971. 

Embora o art. 30 do Projeto da Lei n. 4.622/04 previsse a 

revogação do parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, o mesmo foi vetado, tendo sido assim arrazoado: “O dispositivo da 

CLT que se pretende revogar disciplina a matéria de forma ampla e suficiente, 

sendo desnecessária regra específica para as cooperativas de trabalho338.” 

Assim, o parágrafo único do artigo 442 da CLT permanece em 

vigor. 

Antes da Lei n. 12.690/2012 as cooperativas de trabalho eram 

denominadas cooperativas de prestação de serviços, constituídas por pessoas 

ligadas a uma determinada ocupação profissional, com a finalidade de 

melhorar a remuneração e as condições de trabalho, dispensando a 

intermediação de um empregador. 

Essa Lei, ao disciplinar a organização e o funcionamento das 

cooperativas de trabalho, estabeleceu novas obrigações trazendo disposições 

distintas das previstas na Lei n. 5.764/1971.  

                                                 
337 GONÇALVES, Eloísa Dias. Análise da regulamentação das cooperativas de trabalho pela lei 
n. 12.690/2012. p. 94. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88>. 
Aceso em: 25 nov. 2017. 
338 BRASIL. Mensagem n. 331, de 19 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/msg/vep-331.htm>. Acesso em: 10 
set. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109412/lei-5764-71
http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88
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Havendo conflito entre os diplomas legais ao disciplinar um 

mesmo instituto, prevalece o disposto na Lei n. 12.690/2012 o que encontra 

amparo no §1º do art. 2º339 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, 

que dispõe:  

Art.. 2º  Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor 
até que outra a modifique ou revogue.   

§ 1º  A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o 
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.  

Percebe-se, pois que, no Brasil, de forma diversa do que ocorreu 

na Europa, o movimento cooperativista não surgiu do proletariado, mas foi 

imposto pelas elites a fim de garantir o modelo intervencionista e conservador 

da época, o que somente deixou de ocorrer a partir da Constituição de 1988, 

que excluiu a exigência de autorização para a criação das sociedades 

cooperativas, vedando, também, qualquer interferência estatal no 

funcionamento dessas entidades. 

4.3 MODALIDADES DAS COOPERATIVAS 

No tocante aos membros bem como em relação à amplitude de 

prestação dos serviços, podem as sociedades cooperativas ser classificadas, 

segundo o artigo 6º da Lei n. 5.764/1971340, como singulares, centrais, 

federações ou confederações.  

Para Reis Júnior a Lei n. 5.764/1971 classifica as sociedades 

cooperativas segundo três aspectos: 

O primeiro, em razão da forma de constituição da sociedade; o 
segundo, de acordo com o objeto ou a natureza das atividades 

                                                 
339 BRASIL. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei n. 12.376, 
de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm>.  Acesso 
em: 10 set. 2017. 
340 Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas: 
        I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo 
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou 
correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos; 
        II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) 
singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais; 
        III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de 
cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 09 set. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11367878/par%C3%A1grafo-1-artigo-2-do-decreto-lei-n-4657-de-04-de-setembro-de-1942
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11367909/artigo-2-do-decreto-lei-n-4657-de-04-de-setembro-de-1942
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exercidas pela sociedade ou por seus associados; e o terceiro, 

conforme a responsabilidade do associado341.  

Em relação à estrutura, as cooperativas singulares que se 

dedicam à prestação de serviço diretamente aos associados, são constituídas 

com o número mínimo de vinte pessoas físicas, podendo ser também 

constituídas por pessoas jurídicas, sempre e quando possuam em seu objeto 

as mesmas atividades da pessoa física ou sem fins lucrativos342.   

De acordo com o artigo 8º da Lei n. 5.764/1971 as cooperativas 

centrais ou federações abrangem, pelo menos, três sociedades singulares, 

podendo, excepcionalmente abranger associados indivíduas que possam 

formar cooperativas singulares.  

Tais cooperativas centrais ou federações têm por objetivo 

organizar, em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de 

interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades e facilitando a 

utilização recíproca dos serviços343.  

Já as confederações de cooperativas são formadas por, no 

mínimo, três cooperativas centrais ou federações e podem atuar no mesmo 

ramo, ou em outros diversos ramos de atividades344. 

Os objetivos das confederações de cooperativas estão dispostos 

no artigo 9º, da Lei n. 5.764/1971345: 

Art. 9° As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar 
e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos 
empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou 
conveniência de atuação das centrais e federações. 

No que tange ao objeto ou natureza das atividades executadas 

nas sociedades cooperativas e/ou por seus associados, Vargas346 destaca os 

principais tipos: 

                                                 
341 REIS JÚNIOR, Nilson. Aspectos societários das cooperativas. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2006. p. 62. 
342 Ibdem. p. 63. 
343 Idem,  
344 Idem. 
345 BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
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a) Cooperativas de produção agrícola ou industrial: os associados 

detém os meios de produção e se organizam de modo a realizar, de 
forma autogestionária,  todas as etapas do processo produtivo, 
assumindo os riscos da atividade econômica e repartindo os 
resultados obtidos pela comercialização do produto realizado. Este 
tipo de cooperativa está expressamente previsto na nova lei, 
denominada como cooperativa de produção. 

b) De consumo:  destinam-se a ajuda a economia doméstica de 
seus associados, de forma que estes possam adquirir variados 
artigos de consumo, da forma mais direta possível, com melhor 
qualidade e melhor preço. 

c) De crédito: objetivam propiciar crédito a seus associados em 
melhores condições de mercado; 

d) Cooperativas de trabalho:  são constituídas com o objetivo de 
viabilizar que seus associados tenham acesso ao trabalho, 
dispensando a intervenção de um patrão, podendo realizar obras, 

tarefas ou serviços públicos ou particular. 

Em relação às cooperativas de trabalho, Rech347 entende que:  

Agrupam trabalhadores de uma determinada profissão ou ofício ou 
de diferentes profissões que se propõem a colocar em comum as 
suas atividades produtivas ou profissões, com o objetivo de se auto-
proporcionar ocupação estável, executar trabalhos ou funções, sem a 
intervenção de patrão ou empresário. 

Por último, em relação à responsabilidade do associado, tem-se 

nos artigos 11 e 12348 da Lei n. 5.764/1971 que a responsabilidade de forma 

limitada se dá quando o valor do capital subscrito limita a responsabilidade do 

associado e, na responsabilidade ilimitada, o associado responde pelas 

obrigações da sociedade cooperativa de forma pessoal, solidária e ilimitada349”.

                                                                                                                                               
346 VARGAS, Luiz Alberto de. Reflexões sobre a nova lei das cooperativas de trabalho. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 112, maio 2013. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno
=25>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
347 RECH, Daniel. Cooperativas uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: Ed. 
DP&A, 2000. p. 36. 
348 Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a 
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por 
ele subscrito.  
Art. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a 
responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária e não tiver 
limite.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 15 
nov.2017 
349 ALVES, Francisco de Assis; MILANI, Imaculada de Abenate. Sociedades cooperativas: regime 
jurídico e procedimentos legais para sua constituição e funcionamento. 2. ed. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2003. p. 60. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno=25
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno=25
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno=25
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5 – COOPERATIVAS DE TRABALHO – LEI N. 12.690/12 

5.1 MOTIVAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 

O texto da Lei n. 12.690/2012 nasceu basicamente na Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES), instituída no Ministério do Trabalho 

e Emprego. 

Pereira e Silva350 destacam os três objetivos que motivaram a 

criação da Lei: 

(...) garantir o reconhecimento por parte do Estado da importância 
desses empreendimentos, inclusive com a possibilidade de 
contratação de serviços por parte do poder público; incentivar a 
criação e o desenvolvimento de cooperativas de trabalho “autênticas”; 
e desestimular a criação e consolidar a punição de falsas 
cooperativas que maculam o instituto do cooperativismo no país. 

A partir dos anos 1990 houve um grande incentivo por parte do 

mercado para que trabalhadores constituíssem cooperativas para poder 

garantir sua sobrevivência em face do crescimento do desemprego estrutural351.  

Sobre esse panorama Silva destaca: 

Nos anos 1990, assistimos, no Brasil, a uma larga utilização da 
terceirização via cooperativas de trabalho e de produção no setor 
industrial. Este fato deve ser compreendido como uma das expressões 
do processo de reorganização industrial com vistas a adequar este 
setor ao novo padrão de competição mundial resultante do movimento 
de reestruturação produtiva352.  

Expressivo é também o debate que começa a ganhar força sobre 

economia solidária, destacando-se que as práticas autogestionadas seriam a 

                                                 
350 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira. A nova lei de cooperativas de trabalho no 
Brasil: Novidades, controvérsias e interrogações. IPEA: Economia Solidária e Políticas Públicas, 
Mercado de Trabalho, n. 53, novembro 2012. Disponível em: 
<http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/mercadodetrabalho/bmt53_econ04_n
ovalei.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
351 SILVA, Selma Cristina. A terceirização via cooperativas de trabalho: precarização ou 
autonomia? In: DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia. A perda da razão social do trabalho: terceirização e 
precarização. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 147. 
352 Idem. 
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forma de enfrentar a crise e gerar renda e também de enfrentar o capitalismo 

com o fito de instituir uma nova economia e sociedade353.  

Gonçalves354 afirma que “essas experiências procuram retomar os 

princípios originais do cooperativismo, calcado na democracia, na autogestão, 

na igualdade”. 

Singer355 afirma que as décadas de 1980 e 1990 foram perdidas 

destacando que: 

(...) o país se desindustrializou, milhões de postos de trabalho 
foram perdidos, acarretando desemprego em massa e acentuada 
exclusão social, a economia solidária reviveu no Brasil. Ela assumiu em 
geral a forma de cooperativa ou associação produtiva, sob diferentes 

modalidades, mas sempre autogestionárias (...)”. 

Entretanto, tornou-se comum no país a constituição de 

cooperativas fraudulentas que foram sendo criadas com o único objetivo de 

intermediar de mão de obra, não representando, em momento algum, uma 

organização autônoma dos cooperados356. 

Com as “cooperfraudes”, as empresas diminuem seus custos, 

aliado ao fato de que seus antigos empregados passam a ser falsos 

cooperados e são submetidos a condições de trabalho precarizadas357. 

Singer assevera que: “a cooperativa de trabalho surgiu assim 

como forma conveniente de substituição de trabalho assalariado regular por 

trabalho contratado autônomo358”. 

                                                 
353 GONÇALVES, Eloísa Dias. Análise da regulamentação das cooperativas de trabalho pela lei 
n. 12.690/2012. p. 94. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88>. 
Aceso em: 25 nov. 2017. 
354 Idem. 
355 SINGER, Paul. Desemprego e exclusão social. São Paulo em Perspectiva, 10(1), 1996. In: 
TAUILE, José Ricardo; DEBACO, Eduardo Scotti. Autogestão no Brasil: a viabilidade econômica de 
empresas geridas por trabalhadores. VII Encontro Nacional de Economia Política e II Colóquio 
Latino-Americano de Economistas Políticos, Curitiba. 2002. p. 122. 
356 GONÇALVES, Eloísa Dias. Análise da regulamentação das cooperativas de trabalho pela lei 
n. 12.690/2012. p. 94. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88>. 
Aceso em: 25 nov. 2017. 
357 Idem. 
358 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 

SOUZA, André Ricardo. (org.). “A economia solidária no Brasil”. Contexto, São Paulo, 2003. p. 11-28. 

http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88
http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88
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Afirma, ainda, que esta é uma das origens do “surto de 

cooperativas de trabalho”, sendo que empresas fraudam a criação de 

cooperativas, cumprindo todos os requisitos legais e obrigam seus funcionários 

a se associarem às mesmas, pois, do contrário, estarão desempregados359.  

Tratavam-se, pois, de cooperativas de fachada - cooperfraudes -, 

arapucas amadas por empresários inescrupulosos que inclusive eram 

“democraticamente eleitos” presidentes, quando na verdade continuavam 

sendo donos do negócio, usufruindo sozinho dos resultados e retirando os 

direitos essenciais e mínimos dos trabalhadores360.  

Percebe-se, pois, que a precarização laboral por meio da 

terceirização, deu origem à multiplicação das formas cooperativadas de 

trabalho e atendia ao interesse empresarial de redução de custos, não 

representando o verdadeiro movimento de formas autogestionárias de 

trabalho361. 

Em face do panorama da época verifica-se a justificativa 

encaminhada pelo autor do projeto originário, o Deputado Pompeo de Mattos 

(PDT-RS) 362:   

A crescente utilização de cooperativas deve-se à necessidade de 
redução de custos, num cenário competitivo, e a busca de 
oportunidade de trabalho por pessoas que, não fossem as 
cooperativas, estariam na informalidade ou desocupadas. 

Deve-se reconhecer que a Lei 5.764/71, apresenta lacunas no que 
concerne as cooperativas de mão de obra, servindo de estímulo à 
formação de falsas cooperativas de trabalho. 

É indispensável se assegurar a formação de cooperativas de mão-
de-obra, pela contribuição que podem dar à geração de trabalho.  

                                                 
359 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; 
SOUZA, André Ricardo. (org.). “A economia solidária no Brasil”. Contexto, São Paulo, 2003. p. 11-28. 
360 Idem. 
361 VARGAS, Luiz Alberto de. Reflexões sobre a nova lei das cooperativas de trabalho. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 112, maio 2013. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno
=25>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
362 BRASIL. Projeto de Lei n. 4.622 de 2004 (Dep. Pompeo de Mattos). Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=257778>. Acesso 
em: 15 nov. 2017. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno=25
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno=25
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno=25
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O projeto ora apresentado visa suprir as ausências da lei, inspirando-se na 

Lei 6019/74, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e 

insere o cooperado no programa de Alimentação do Trabalho (PAT) 363”. 

Pereira e Silva364 afirmam também que outra motivação para a 

proposta da lei residia no fato de que ex-sócios de cooperativas vinculadas ao 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST - ajuizaram várias ações na 

Justiça do Trabalho pleiteando direitos trabalhistas. Isso motivou uma 

recomendação por parte do MST ao Partido dos Trabalhadores - PT- para que 

propusesse uma emenda ao Artigo 442 da CLT deixando expresso que não 

deveria existir vínculo empregatício entre a cooperativa e seus sócios, e entre 

estes e os tomadores de serviços daquela.  

Em 09/12/1994, a Lei n. 8.949 acrescentou o parágrafo único ao 

artigo 442 da CLT, declarando a inexistência de vínculo empregatício entre as 

cooperativas e os seus associados.  

Ao contrário da esperada segurança jurídica e econômica às 

cooperativas de trabalhadores, a Lei n. 8.949/1994 resultou na multiplicação de 

falsas cooperativas de trabalho em diversos setores que terceirizam mão de 

obra, tais como segurança, manutenção, auxílio a escritórios, recepção, 

limpeza, dentre outros365.  

Nelson366 destaca que era comum que empresários vissem 

vantagens na criação de cooperativas para reduzir custos, afirmando: 

Não eram situações raras, principalmente nos rincões do Brasil, 
fruto da sua dimensão continental, de que empresários fomentassem a 
criação de cooperativas de trabalho, impondo aos trabalhadores, como 
condição de contração, que se associassem à cooperativa. Coteje que 
a constituição dessas cooperativas de trabalho tinha por real finalidade 

                                                 
363 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/545660.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
364 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira. A nova lei de cooperativas de trabalho no 
Brasil: Novidades, controvérsias e interrogações. IPEA: Economia Solidária e Políticas Públicas, 
Mercado de Trabalho, n. 53, novembro 2012. Disponível em: 
<http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/mercadodetrabalho/bmt53_econ04_n
ovalei.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
365 Idem. 
366 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Das cooperativas de trabalho: instrumento usado na 
dissimulação da relação de emprego e consequente alijamento dos direitos sociais. Revista de 
direito do trabalho, São Paulo, SP, n. 153, set./out. 2013, v. 39. p. 73-90. 
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mascarar uma efetiva relação de emprego, de tal sorte a enquadrar 
aquele trabalhador como um “autônomo”, o que vinha por reduzir 
significativamente o custo social com o trabalhador, pois como o 
mesmo seria “empregado”, não faria jus a 13.º salário, piso salarial, 
hora extra, adicional noturno, férias, abono de férias, FGTS, dentre 
outros. 

Os atrativos para os empresários iam além dos custos 

trabalhistas, já que a Lei n. 8.212/1991, que trata do custeio da seguridade 

social, previa uma alíquota diferenciada para as cooperativas, incentivando a 

fraude para a redução tributária367. 

No caso da relação empregatícia, a contribuição patronal possui 

alíquota de 20% sobre a folha de salários (base de cálculo) 368, já ao contratar 

uma cooperativa, a Lei n. 8.212/1991 determinava que a alíquota era de 15%369  

sobre o valor da prestação de serviços executada pela cooperativa de trabalho, 

o que, sem sombra de dúvidas, promovia uma redução do custo fiscal370. 

Diante de tal panorama de recorrentes violações aos direitos 

trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho - MPT - e a Advocacia Geral da 

União - AGU - firmaram um acordo, nove anos após a emenda, que impediu 

                                                 
367 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Das cooperativas de trabalho: instrumento usado na 
dissimulação da relação de emprego e consequente alijamento dos direitos sociais. Revista de 
direito do trabalho, São Paulo, SP, n. 153, set./out. 2013, v. 39. p. 73-90. 
368 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no 
art. 23, é de: 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer 
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, 
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos 
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de 
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 
ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 1999).   
369 Art. 22. (...) 

IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, 
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de 
trabalho. (Em 23/04/2014, o Plenário do STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n.. 595838-SP, 
por unanimidade declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22, da Lei 8.212/1991, 
com redação dada pela Lei 9876/1999. Em 30 de março de 2016, a Resolução N. 10, DE 2016, 
suspendeu, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso IV do art. 
22 da Lei n. 8.212). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm>. 
Acesso em: 26 nov. 2017. 
370 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Das cooperativas de trabalho: instrumento usado na 
dissimulação da relação de emprego e consequente alijamento dos direitos sociais. Revista de 
direito do trabalho, São Paulo, SP, n. 153, set./out. 2013, v. 39. p. 73-90. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art1
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que a administração pública federal, direta e indireta, contratasse cooperativas, 

não distinguindo as falsas das legítimas371. 

Em 10 de dezembro de 2004 foi apresentado, na Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Lei (PL) n. 4.622, de autoria do deputado Pompeo de 

Mattos, do Partido Democrático Trabalhista do Rio Grande do Sul - PDT-RS -. 

O referido Projeto previa a alteração da Lei n. 5.76471, com o objetivo de fixar 

a modalidade das cooperativas de trabalho372.  

O Projeto de Lei n. 4.622/04 sofreu alguns vetos, como no caso 

do art. 30, que previa a revogação do parágrafo único do art. 442 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. O veto se deu sob o argumento de que: “o 

dispositivo da CLT que se pretende revogar disciplina a matéria de forma 

ampla e suficiente, sendo desnecessária regra específica para as cooperativas 

de trabalho373”. 

Garcia374 destaca, ainda, que o parágrafo único do artigo 4º do 

Projeto de Lei n. 4.622/04, que estabelecia:  

Considera-se serviço especializado aquele previsto em estatuto 
social e executado por profissional que demonstre aptidão, habilidade 
e técnica na sua realização, foi vetado em razão de que o dispositivo, 
tal como redigido, é impreciso, o que poderia causar insegurança 
quanto à sua abrangência e aplicação. 

Após vários anos, muitos pareceres e requerimentos, em 27 de 

junho de 2012, o Projeto de Lei n. 131/08 foi aprovado em Plenário no Senado 

Federal, tendo sido sancionado no dia 20 de julho de 2012 pela Presidente 

Dilma Rousseff.  

                                                 
371 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira. A nova lei de cooperativas de trabalho no 
Brasil: Novidades, controvérsias e interrogações. IPEA: Economia Solidária e Políticas Públicas, 
Mercado de Trabalho, n. 53, novembro 2012. Disponível em: 
<http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/mercadodetrabalho/bmt53_econ04_n
ovalei.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2017. 
372 Idem. 
373 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a lei 12.690/2012 e o direito do 
trabalho.  Rev. TST, Brasília, n. 3, jul/set 2012, vol. 78. p. 79. 
374 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3.  ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 134. 
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Nelson375 ressalta que: “o escopo dessa lei foi criar um marco 

regulatório de forma a especificar os requisitos da licitude que configuraria o 

serviço prestado por uma cooperativa de trabalho, vindo a coibir o uso das 

mesmas como subterfúgio fraudulento aos direitos sociais dos trabalhadores”. 

Cairo Junior376 enfatiza: 

A instituição das cooperativas de trabalho, pela legislação 
nacional, que acompanhou a orientação alienígena, teve como 
finalidade eliminar a luta histórica entre o capital e o trabalho, por 
intermédio da reunião dos trabalhadores com atividade semelhante ou 
similar, para que a prestação de serviço se efetivasse diretamente em 
favor do beneficiário, ou seja, sem a intermediação do empregador, 
melhorando a renda, as condições de trabalho e a capacitação do 
trabalhador. 

A Lei n. 12.690/2012 se baseou parcialmente na Recomendação 

n. 193 da OIT, de 2002377”, sobre a promoção de cooperativas, que, no item II, 

8, b, dispõe que as políticas nacionais devem, sobretudo:  

Assegurar que não se instituam cooperativas, ou sejam usadas, 
como artifícios para escapar a obrigações trabalhistas ou para 
mascarar relações de emprego, e combater falsas cooperativas que 
violam direitos trabalhistas, garantindo a aplicação da legislação 
trabalhista em todas as empresas. 

A compatibilidade das cooperativas de trabalho com o 

ordenamento jurídico pátrio foi claramente estabelecida com a Lei n. 

12.690/2012, entretanto a questão central que devemos discutir é a 

possibilidade concreta de que as cooperativas de trabalho atinjam suas 

finalidades, melhorando as condições de vida de seus associados, seguindo o 

que a nova legislação determina. 

5.2 ORGANIZAÇÃO  

A Lei n. 12.690/2012 que entrou em vigor na data da sua 

publicação, dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de 

                                                 
375 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Das cooperativas de trabalho: instrumento usado na 
dissimulação da relação de emprego e consequente alijamento dos direitos sociais. Revista de 
direito do trabalho, São Paulo, SP, n. 153, set./out. 2013, v. 39. p. 73-90. 
376 CAIRO JUNIOR, José. Direito Individual do Trabalho. 6. ed. Rev. ampl. e atual. Salvador: 
JusPodivm, 2011. p. 151. 
377 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br>. 
Acesso em: 26 nov. 2017. 
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trabalho e institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de 

Trabalho. 

A Lei alterou o modelo cooperativista brasileiro, regulando 

especificamente as cooperativas de trabalho. O seu objetivo era garantir 

melhores condições de vida aos trabalhadores cooperados, uma vez que 

passou a lhes estender alguns direitos mínimos que se aproximam daqueles 

atribuídos aos empregados constantes no artigo 7º da Constituição Federal de 

1988. 

Gonçalves378 entende que a Lei n. 12.690/2012, surgiu para 

combater a utilização de cooperativas de forma fraudulenta, destacando: 

O mecanismo legal apresentado como forma de combate às 
cooperfraudes fundamenta-se no raciocínio de que, se as 
cooperativas também tiverem que arcar com os custos dos direitos 
sociais do trabalho, não será “vantajoso” utilizá-las para redução dos 
encargos. Com isso, em tese, evita-se a criação de cooperativas para 
precarização do trabalho, já que estariam garantidos aos 
trabalhadores os direitos trabalhistas, mesmo quando cooperados e 
não ligados diretamente às empresas. 

Ludwig destaca que para o reconhecimento da idoneidade das 

cooperativas de trabalho, faz-se necessário: “que o exercício da prestação de 

serviços do cooperado reverta em favor dos próprios cooperados, não em prol 

de terceiros que instrumentalizem a sociedade para simples redução do custo 

de pessoal e sonegação de direitos trabalhistas379”. 

A Lei n. 5.764/1971 e o Código Civil de 2002 são fontes 

subsidiárias da Lei n. 12.690/2012, sendo adotados, assim, os princípios da 

supletividade e do diálogo das fontes do direito380.  

O art. 1o da Lei n. 12.690/2012 exclui do seu âmbito as 

cooperativas de assistência à saúde; as cooperativas que atuam no setor de 

                                                 
378 GONÇALVES, Eloísa Dias. Análise da regulamentação das cooperativas de trabalho pela lei 
n. 12.690/2012. p. 94. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88>. 
Acesso em: 25 nov. 2017. 
379 LUDWIG. Guilherme Guimarães. Acertos e desacertos do novo regime das cooperativas de 
trabalho: Lei 12.690/2012, pg. 10. Disponível em: 
<http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2303/1686>. Acesso: 25 nov. 2017. 
380 SILVA, Paulo Renato da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 30. 

http://dx.doi.org/10.5007/1980-3532.2013n10p88
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transporte, as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as 

atividades em seus próprios estabelecimentos; e as cooperativas de médicos 

cujos honorários sejam pagos por procedimento. 

A respeito da exclusão legal, Garcia381 destaca que: 

Pode-se questionar se essa exclusão não colide com o princípio 
da igualdade (material), no sentido de saber se existem fundamentos 
suficientes, que diferenciem as referidas cooperativas das demais, 
justificando a disciplina legal diversa (art. 5º, caput, da Constituição 
da República). De todo modo, para as cooperativas indicadas nos 
incisos I a IV do art. 1º, parágrafo único, são aplicáveis a Lei n. 
5.764/1971 e o Código Civil (art. 1.093 a 1.096).  

Já o artigo 2º da referida Lei382 conceitua cooperativa de trabalho 

como sendo:  

A sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de 
suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, 
autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, 
situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. 

Relembre-se que o associado de uma cooperativa de trabalho é 

“dono do capital do empreendimento cooperativo e autogestor dos negócios 

comuns383”. Será associado, pois, o trabalhador de uma mesma profissão ou de 

uma mesma classe, desde que possuam identidade de interesses em razão de 

sua atividade laborativa. 

De forma pontual, Nelson384 especifica que a finalidade da 

cooperativa está plasmada na definição trazida no artigo 2º da Lei, como sendo 

a de:  

Agregar ao trabalhador/sócio uma melhor condição para o 
exercício de suas atividades, seja no plano econômico, seja no plano 
das condições fáticas de exercício dessa atividade, o qual, numa 
relação subordinada de emprego, o mesmo não galgaria. Ou seja, a 

                                                 
381 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 131-132. 
382 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
383 POLONIO, Wilson Alves. Manual de sociedades cooperativas. São Paulo: Atlas, 2006. p. 77. 
384 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Violação dos direitos sociais por meio do uso 
fraudulento das cooperativas de trabalho. Revista Prolegómenos Derechos y Valores. DOI, 2015. 
p. 172. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18359.dere.940>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
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cooperativa reuniria condições onde o trabalhador granjearia um 
‘plus’ não ofertado quando do vínculo de emprego. 

Nesse sentido, Delgado385 destaca que a retribuição pessoal 

diferenciada dos sócios representa uma “restrição à utilização da fórmula 

cooperativista como veículo de aviltamento do trabalho humano na realidade 

concreta”. 

Assim, tanto a retribuição diferenciada, como a qualidade dupla 

dos associados, representam, pois, um obstáculo à utilização de cooperativas 

como simulação que objetive unicamente diminuição de custos e precarização, 

eis que o real cooperativismo é regulado pelos cooperados que são os 

beneficiários dos resultados386. 

Os parágrafos primeiro e segundo do artigo 2°387 em comento 

tratam da autonomia e da autogestão, demonstrando claramente que o poder 

de decisão é do associado e que a Assembleia Geral define as diretrizes e as 

estratégias de execução dos trabalhos. 

Art. 2º(...) 

§ 1º A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser 
exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em 
Assembleia Geral, das regras de funcionamento da cooperativa e da 
forma de execução dos trabalhos, nos termos desta Lei.  

§ 2º Considera-se autogestão o processo democrático no qual a 
Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as 
operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de 
execução dos trabalhos, nos termos da lei.  

Percebe-se que a Lei enfatiza que a Assembleia Geral, de forma 

autônoma, deverá estabelecer as regras de funcionamento e a forma de 

execução dos trabalhos, sendo os sócios, em regime de autogestão, os que 

decidirão sobre como se procederá tal execução. 

Assim, para se configurar uma legítima cooperativa de trabalho, a 

atividade laborativa ou profissional deverá trazer proveito comum aos 

                                                 
385 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2016. p. 355. 
386 Idem. 
387 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
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cooperados, sendo exercida de forma autônoma pelo cooperado, objetivando 

qualificação para seus sócios, renda diferenciada, melhor situação 

socioeconômica e também melhoria das condições gerais de trabalho388. 

Nesse aspecto, oportuna é a lição de Guimarães e Cunha389 que 

destacam serem os elementos distintivos das cooperativas os aspectos social e 

econômico, enfatizando a possibilidade de satisfazer as necessidades 

individuais por meio da sinergia coletiva. 

Queiroz390, de forma acertada destaca que:  

A eficácia de uma cooperativa está diretamente ligada aos 
interesses dos seus associados, que são pessoas conscientes do 
empreendimento que estão organizando e que reciprocamente se 
obrigam a contribuir mutuamente numa atividade econômica, que 
venha a beneficiar todos os seus sócios. 

Acompanhando os preceitos da normativa internacional, o art. 3º 

da Lei n. 12.690/2012391 destaca os princípios e valores que a cooperativa de 

trabalho deve observar: 

Art. 3º  A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos seguintes 
princípios e valores:  

I - adesão voluntária e livre;  
II - gestão democrática;  
III - participação econômica dos membros;  
IV - autonomia e independência;  
V - educação, formação e informação;  
VI - intercooperação;  
VII - interesse pela comunidade;  
VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e 

da livre iniciativa;  
IX - não precarização do trabalho;  
X - respeito às decisões de assembleia, observado o disposto 

nesta Lei;  
XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de 

acordo com o previsto em lei e no Estatuto Social.  

                                                 
388 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 132. 
389 GUIMARÃES, Mário Kruel; CUNHA, Antonio Luiz Matias da. Crédito rural para cooperativas. 
Porto Alegre: Fecotrigo, 1977. p. 24. 
390 QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual da Cooperativa de Serviços e Trabalho. 
São Paulo: Editora STS, 1996. p. 46. 
391 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>.  Acesso em: 25 
nov. 2017. 
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Os princípios mencionados revelam a ausência de relação 

empregatícia como se observa nos incisos I, II, III e IV, devendo ficar claro que 

se forem utilizadas de forma fraudulenta, estando presentes os requisitos dos 

artigos 2° e 3° da CLT, o vínculo de emprego será configurado. 

O artigo 4º da Lei n. 12.690/2012392 especifica que as 

cooperativas de trabalho podem ser de produção e de serviço: 

Art. 4º. Cooperativa de Trabalho pode ser: 
I - de produção, quando constituída por sócios que contribuem 

com trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa 
detém, a qualquer título, os meios de produção; e 

II - de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de 
serviços especializados a terceiros, sem a presença dos 
pressupostos da relação de emprego. 

Segundo a definição legal, as cooperativas de trabalho “de 

produção” se caracterizam por serem aquelas em que os associados 

contribuem, com seu trabalho, para produção de bens, sendo a cooperativa a 

detentora, a qualquer título, os meios de produção.  

Vargas393 apresenta como exemplo de cooperativa de trabalho 

“as cooperativas de coleta de material reciclável, onde os “meios de produção” 

estão à disposição da cooperativa e os associados contribuem com seu 

trabalho”. 

As cooperativas de trabalho “de serviço” têm como objetivo que 

os associados encontrem postos de trabalho, eliminando os intermediários. 

Vargas394 apresenta um subenquadramento para as cooperativas de serviço 

destacando:  

Quando tais postos de trabalho encontram-se em determinada 
profissão específica, poderíamos enquadrá-las em um subgrupo 
(cooperativas profissionais). Quando tais postos de trabalho se 
encontram em varias atividades funcionais/profissionais, poderíamos 

                                                 
392 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>.  Acesso em: 25 
nov. 2017. 
393 VARGAS, Luiz Alberto de. Reflexões sobre a nova lei das cooperativas de trabalho. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 112, maio 2013. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno
=25>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
394 Idem.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13232&revista_caderno=25
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enquadrá-la em outro subgrupo (“cooperativas multifuncionais). Em 
muitos casos, é através das cooperativas de trabalho “de serviço” que 
os trabalhadores se organizam como empreendimento econômico 
que passa a competir, no mercado, com as empresas prestadoras de 
serviço. 

Nelson395 diferencia de forma clara as cooperativas de produção e 

de serviço: 

A cooperativa de trabalho de produção seria a cooperativa 
clássica, onde os trabalhadores, reunidos, detêm os meios de 
produção e, juntos, potencializam seus esforços, de sorte a imperar 
um sistema de mutualismo entre os mesmos. Já a cooperativa de 
trabalho de serviço teria a agremiação de trabalhadores, de uma 
determinara área ou de áreas afins, com o intento de prestar serviços 
de forma terceirizada.  

Silva396 defende, ainda, que: “quando os associados não são 

especializados, não têm em comum um mister; a cooperativa desempenha o 

papel de intermediadora de mão de obra entre o trabalhador e a empresa 

tomadora  de serviços”. Tal situação, entretanto, é ilegal, pois se caracteriza 

locação de trabalhadores, o que viola frontalmente os princípios constitucionais 

da dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho e também encontra 

óbice na própria Lei n. 12.690/2012, no seu artigo 5º. 

Caso a cooperativa possua mais de um objeto social ou 

finalidade, será classificada como mista, sendo, pois, atípica397. 

Como já visto, o CC é fonte subsidiária da Lei n. 12.690/2012, 

motivo pelo qual o seu art. 1.094, que apresenta os predicados da cooperativa398, 

é plenamente aplicável às cooperativas de trabalho, podendo-se destacar:  

A limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada 
sócio poderá tomar (III), a intransferibilidade das quotas do capital a 
terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança (IV); 
distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das 

                                                 
395 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Violação dos direitos sociais por meio do uso 
fraudulento das cooperativas de trabalho. Revista Prolegómenos Derechos y Valores. DOI, 2015. 
p. 173. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18359.dere.940>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
396 SILVA, Paulo Renato da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 46. 
397 Idem. 
398 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Das cooperativas de trabalho: instrumento usado na 
dissimulação da relação de emprego e consequente alijamento dos direitos sociais. Revista de 
direito do trabalho, São Paulo, SP, n. 153,  set./out. 2013, v. 39. p. 73-90. 
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operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser 
atribuído juro fixo ao capital realizado (VII). 

Em relação ao capital social das sociedades cooperativas, será 

subdividido em quotas-partes, de acordo com o art. 24 da Lei n. 5.764/1971 - 

aplicado subsidiariamente à Lei n. 12. 690/2012 - e não poderá ser superior ao 

maior salário mínimo vigente no país399.  

No tocante a variabilidade do capital social - prevista no inciso II 

do art. 4º da Lei n. 5.764/1971 - a sociedade cooperativa é sui generis, já que 

cada novo cooperado deve adquirir determinado número de cotas em sua 

efetiva filiação junto à cooperativa400. 

Fazendo menção ao inc. III do art. 4º da Lei n. 5.764/1971, 

Cremonesi401 afirma: “não pode o associado adquirir o número de quotas-

partes que deseja, mas apenas o estabelecido nos estatutos da sociedade”. 

 Quanto à inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros 

estranhos à sociedade – inc. IV do art. 4º da Lei n. 5.764/1971 -, a alienação 

das cotas a um terceiro só será possível com o consentimento dos demais 

acionistas402. 

Martins403 defende que: “o cooperado tanto é sócio como 

destinatário dos serviços da cooperativa”. Assim, será o associado, ao mesmo 

tempo, beneficiário dos serviços que a cooperativa prestar, o que revela a sua 

dupla qualidade, ou seja, o cooperativismo legítimo terá a efetiva prestação de 

serviços pela cooperativa diretamente ao associado, e não apenas a terceiros, 

sendo que tal situação deve estar presente em qualquer espécie de 

cooperativa não constituindo as de trabalho nenhuma exceção404. 

                                                 
399 CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho. Conceito. Espécies. Características. In: 
CREMONESI, André. Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos 
direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2009. p. 26. 
400 Idem. 
401 Ibdem. p. 28. 
402 Idem. 
403 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 65. 
404 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 
350. 
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A Lei n. 12.690/12 proibiu as cooperativas de trabalho de 

intermediarem mão de obra subordinada – art. 5º 405- e, também, de utilizarem 

a cooperativa como forma de fraudar a legislação trabalhista – art. 18406-, o que 

deixa claro que a lei opõe-se às cooperativas fraudulentas. 

Para Garcia407:  

As fraudes trabalhistas, bem como as terceirizações que 
acarretam a precarização das relações de trabalho, decorrem, 
essencialmente, de cooperativas irregulares de serviço, que passam 
a atuar no lugar das empresas de prestação de serviços, as quais 
devem registrar os seus empregados. 

A proibição de que as cooperativas procedam à intermediação de 

mão de obra deixa claro que o trabalho humano não é mercadoria em face de 

seu valor social do trabalho e da dignidade humana408.  

Valério409 enfatiza que as cooperativas criadas com o intuito de 

prestar de serviços ilegalmente elevam os custos para as empresas 

contratantes e, “por simularem a cooperação entre trabalhadores velando uma 

relação de subordinação, contribuem para a precariedade das relações de 

trabalho”.  

5.3 FUNCIONAMENTO 

O art. 6º da Lei n. 12.690/2012 trouxe inovação ao estabelecer 

que as sociedades cooperativas de trabalho podem ser constituídas com um 

número mínimo de sete associados, alterando a regra anterior contida no art. 

6º da Lei n. 5.764/1971 que estabelece o número mínimo de vinte sócios para 

as sociedades cooperativas. 

                                                 
405 Art. 5º. A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra 
subordinada. 
406 Art. 18. A constituição ou utilização de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a 
legislação trabalhista, previdenciária e o disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis às sanções 
penais, cíveis e administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial visando à dissolução da 
Cooperativa. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
407 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 135. 
408 Ibdem, p. 135-136. 
409 VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. La contribución de las cooperativas al desarrollo 
sostenible. IX Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en cooperativismo: Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito-Ecuador. Cadernos de Dereito Actual n. 6, 2017. p. 70. 
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Em relação ao número mínimo de associados para a constituição 

da cooperativa, Silva410 entende que a Lei deve, de fato:  

Facilitar ao máximo a criação de cooperativas, com três 
associados ou até unipessoais (provisoriamente), como ocorre com 
as empresas individuais de responsabilidade limitada – EIRELI (...), 
pois quanto mais exigências e burocracia, menos entidades surgirão. 

Diante de críticas em relação ao número reduzido, Silva411 

defende: 

A crítica de alguns de que esse número reduzido de cooperados 
pode gerar fraudes não elide o importante instituto, pois a intenção de 
fraudar virá com a exigência de número mínimo de quaro, vinte ou 
cinquenta membros. A natureza e o enquadramento da sociedade 
cooperativa não é ditada pelo volume de associados, mas sim e 
sobretudo pela dinâmica das atividades sociais e pela observância 
das principais características desse tipo especial de sociedade. 

Segundo o previsto no artigo 10, e seus parágrafos 1º e 2º, a 

cooperativa de trabalho poderá adotar por objeto social qualquer gênero de 

serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social. 

Frise-se, entretanto, que o acima citado parágrafo 1º do artigo 10º 

da Lei, obriga o uso da expressão “cooperativa de trabalho” na denominação 

social da cooperativa de trabalho, sendo que pode adotar por objeto social, 

qualquer gênero de serviço, operação ou atividade412.  

Não poderá a cooperativa ser impedida de participar de 

procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos 

serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social413. 

Já o parágrafo 3º do artigo 10 registra que a admissão de sócios 

na cooperativa estará limitada consoante às possibilidades de reunião, 

                                                 
410 SILVA, Paulo Renato da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 74. 
411 Idem. 
412 Ibdem, p. 39. 
413 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 141. 
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abrangência das operações, controle e prestação de serviços e congruente 

com o objeto estatuído414. 

A determinação supra não pode ser entendida como violação ao 

princípio da porta aberta, mas como forma de garantir o que determina a 

própria lei em relação aos direitos dos cooperados. 

Em relação à admissão de cooperado, Martins415 salienta que 

este, em primeiro lugar, deve teve ter alcançado a maioridade civil - capacidade 

plena -, entendendo, ainda, que para que uma pessoa seja admitida em uma 

cooperativa: 

(...) deveria fazer um curso sobre o sistema, de forma a entender o 
que é a cooperativa. Posteriormente, deveria responder a testes de 
conhecimento, para saber se aprendeu o que é o regime da 
cooperativa, principalmente as regras sobre seu estatuto, o sistema 
operacional, a forma de trabalho, de remuneração e periodicidade. O 
ideal é que seu aproveitamento seja de, no mínimo, 50 a 70% das 
respostas corretas. Depois irá apresentar a carta de adesão à 
cooperativa para efeito de ser admitido nela. É melhor que essa carta 
seja feita de próprio punho pelo trabalhador para mostrar que ele tem 
interesse em ser admitido na sociedade, sem qualquer espécie de 
pressão, espontaneamente. Em seguida, ao ser admitido, deve firmar 
termo de ciência estatutária e disponibilidade, de próprio punho. 

Embora a Lei não faça qualquer menção às exigências 

apresentadas por Martins, é de se destacar que as mesmas resguardariam os 

trabalhadores de fraudes praticadas por falsas cooperativas que utilizam mão 

de obra subordinada como se cooperado fosse.  

Por último, o parágrafo 4º garante que o sócio da cooperativa 

tenha livre exercício de qualquer atividade da cooperativa, conforme deliberado 

em Assembleia Geral416.  

Em aplicação subsidiária à Lei n. 12.690/2012 temos o inciso V do 

artigo 4º da Lei n. 5.764/1971 que garante a “singularidade de voto, podendo 

as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com 

                                                 
414 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 142. 
415 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  p. 81. 
416 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 142. 
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exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da 

proporcionalidade [...]417”.  

Assim, os cooperados, como são donos da sociedade, devem ser 

convocados para as assembleias já que decidem o destino da cooperativa, pois 

a essência da cooperativa reside na gestão democrática, que se materializa na 

participação dos sócios/cooperados nas tomadas de decisões. 

Para Namorado418, a democracia cooperativa se dá através de um 

sentido participativo dos seus associados: 

Este funcionamento democrático implica a sua participação activa 
na vida da cooperativa. Uma participação que compreende 
expressamente o envolvimento dos cooperadores na formulação das 
políticas da cooperativa, bem como na tomada de decisões. 

Destaque-se, ainda, que cada voto tem o mesmo peso, o que se 

opõe diametralmente ao direito empresarial e traz característica diferenciada às 

sociedades cooperativas419. 

A esse respeito, Silva assevera que: “esse regime tem laivos 

muito similares aos do socialismo democrático, dentro da concepção que 

define o sistema socialista como uma estrutura de democracia sem fim420”.  

O artigo 42 da Lei n. 5.764/1971 proíbe que o cooperado se faça 

representar por procuração, não podendo delegar seu direito de voto a 

terceiros, já que sua participação é importante e demonstra claramente que se 

está diante de uma cooperativa legítima421. 

Nos casos das cooperativas com mais de três mil associados, ou 

ainda que com número inferior, possuírem cooperados que residam há mais de 

cinquenta quilômetros da sede, pode o estatuto da entidade permitir a 

                                                 
417 BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
418 NAMORADO, Rui.  Cooperatividade e direito cooperativo. Estudos e pareceres. Coimbra: 
Almedina, 2015. p. 23. 
419 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  p. 81. 
420 SILVA, Paulo Renato Fernandes da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e 
direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 67. 
421 Idem. 
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representação dos sócios por delegados - mas estes também devem ser 

associados, não podem exercer cargos eletivos e devem estar no gozo de seus 

direitos sociais 422 -. 

Como a cooperativa não possui finalidade lucrativa, nem 

tampouco serve para investimento de capital, a regra que lhe é aplicável é a da 

intransferibilidade a terceiros, ainda que por herança. Os herdeiros possuem os 

direitos patrimoniais relativos às quotas do falecido associado, porém isso não 

significa que os herdeiros tenham a qualidade de associados423. 

É a Assembleia Geral, como o órgão supremo, que toma as 

decisões da cooperativa e possui poderes para decidir acerca dos negócios. 

Divide-se em Ordinária e Extraordinária, tendo a Lei n. 12.690/2012 

especificado, no caput do seu artigo 11424, que as mesmas deliberarão acerca 

dos assuntos previstos na Lei n. 5.764/1971 e no estatuto Social. 

No que tange à Assembleia Geral, a Lei n. 12.690/2012, apesar 

de haver mantido a regra do princípio democrático previsto na Lei n. 

5.764/1971, inovou ao especificar o quórum para a instalação das assembleias 

conforme se depreende do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei n. 12.690/2012425.  

                                                 
422 SILVA, Paulo Renato Fernandes da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e 
direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 67. 
423 Ibdem. p. 68. 
424 Art. 11.  Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar nos 
termos dos e sobre os assuntos previstos na Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e no Estatuto 
Social, a Cooperativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no mínimo, mais uma Assembleia 
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre 
gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e resultado 
econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
425 Art.  11 (...) 

§ 3o  O quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais será de:  
I - 2/3 (dois terços) do número de sócios, em primeira convocação;  
II - metade mais 1 (um) dos sócios, em segunda convocação;  
III - 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, 
prevalecendo o menor número, em terceira convocação, exigida a presença de, no mínimo, 
4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 19 (dezenove) sócios 
matriculados. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm
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A Lei n. 12.690/2012 exige, pois, maioria absoluta dos presentes 

para aprovação de qualquer assunto, quórum este que prevalece, inclusive, 

sobre o quórum qualificado para aprovação de matérias específicas em 

Assembleia Geral Especial, previsto no parágrafo único do artigo 46 da Lei n. 

5.764/1971. 

Importante destacar que apesar de votar e poder decidir os rumos 

da cooperativa, a autonomia, no contexto do trabalho associado, é coletiva e 

coordenada, já que o sócio exercerá suas atividades de acordo com as regras 

de funcionamento da cooperativa e a forma de execução dos trabalhos fixadas 

coletivamente em Assembleia Geral não podendo, pois, discordar do que foi 

decidido coletivamente426. 

A Lei n. 12.690/2012 inovou também ao apresentar um novo tipo 

de assembleia que é a Assembleia Geral Especial a qual deliberará, “entre 

outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da 

cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e resultado 

econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho427”. 

Garcia428 destaca que: 

 A cooperativa de trabalho deve realizar anualmente, no mínimo, 
mais uma Assembleia Geral Especial para deliberar, entre outros 
assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da 
cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e 
resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização 
do trabalho. 

Para serem consideradas válidas, as decisões das assembleias 

devem contar com a aprovação da maioria absoluta dos sócios presentes (art. 

11, § 4º). Comprovada fraude ou vício nas decisões das assembleias, serão 

                                                 
426 SALES, João Eder. Cooperativismo: Origens e evolução. Revista Brasileira de Gestão e 
Engenharia. Taquaril, São Gotardo. n. 03,  2010. p. 23-24 
427 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017.  
428 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a lei 12.690/2012 e o direito do 
trabalho. Rev. TST, Brasília, vol. 78, n. 3, jul/set 2012. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 07 jul. 2017. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3


 

 

132 

 

elas nulas de pleno direito, aplicando-se, conforme o caso, a legislação civil e 

penal (art. 11, § 5º) 429. 

Por fim, a Lei n. 12.690/2012 estipula no § 6º do seu artigo 11 que 

a Assembleia Geral Especial de que trata o caput do artigo em comento deve 

ser realizada no segundo semestre do ano. 

Nelson destaca a importância da realização das assembleias 

periodicamente, pois, do contrário, “não há uma gestão participativa na 

cooperativa, sendo as tomadas de decisões sobre o trilhar dessa sociedade 

tomada por um verdadeiro ‘chefe/patrão’, o que perverte o conceito e a missão 

de cooperativa430”. 

Quanto à convocação dos sócios para participar das assembleias, 

de forma inovadora, a Lei n. 12.690/2012 no seu artigo 12, especifica que a 

notificação deve ser pessoal “e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias de sua realização431”. 

Registre-se que a Lei ressalvou no parágrafo 1º do artigo supra 

citado que, na impossibilidade da realizar-se a notificação pessoal, poderá a 

mesma ser feita via postal, mas sempre respeitando o prazo de 10 dias de 

antecedência à realização da assembleia432. 

A fim de que sejam todos os sócios notificados, o parágrafo 2º do 

mesmo artigo 12433 dispõe, ainda, que: 

§ 2º  Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e 
postal, os sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e 
em outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de 
grande circulação na região da sede da cooperativa ou na região 

                                                 
429 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017.  
430 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Violação dos direitos sociais por meio do uso 
fraudulento das cooperativas de trabalho. Revista Prolegómenos Derechos y Valores. DOI, 2015. 
p. 175. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18359.dere.940>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
431 Idem. 
432 Idem. 
433 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017.  
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onde ela exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista 
no caput deste artigo.  

O artigo 13 da Lei434 reza:  

É vedado à Cooperativa de Trabalho distribuir verbas de qualquer 
natureza entre os sócios, exceto a retirada devida em razão do 
exercício de sua atividade como sócio ou retribuição por conta de 
reembolso de despesas comprovadamente realizadas em proveito da 
Cooperativa.  

Já o artigo 14 determina que, anualmente, a cooperativa de 

trabalho deve deliberar, na Assembleia Geral Ordinária, sobre a adoção ou não 

de diferentes faixas de retirada dos sócios, e, ainda, o parágrafo único do artigo 

em questão especifica que: “no caso de fixação de faixas de retirada, a 

diferença entre as de maior e as de menor valor deve ser fixada na 

Assembleia435”. 

Garcia deixa em relevo que: “a eventual deliberação relativa à 

adoção de diferentes faixas de retirada de sócios deve ser objeto de justificado 

e lógico fundamento436”. 

Via de regra as cooperativas são formadas por Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. A administração da 

sociedade fica a cargo de uma Diretoria ou Conselho de Administração, o qual 

é composto exclusivamente por associados eleitos pela Assembleia Geral, com 

mandato não superior a quatro anos - art. 57 da Lei n. 5.764/1971 - 437. 

O Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 

três sócios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestão não 

superior a quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 do 

colegiado, ressalvada a hipótese do art. 16 da Lei n. 12.690/2012 - art. 15 -. 

                                                 
434 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
435 Idem. 
436 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a lei 12.690/2012 e o direito do 
trabalho. Rev. TST, Brasília, n. 3, jul/set 2012, vol. 78. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 07 jul. 2017. 
437 BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 25 nov. 2017. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3
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A obrigatoriedade de renovação quanto à composição do 

Conselho de Administração, prevista no artigo em comento, é primordial para 

que se preservem os princípios e valores do cooperativismo, especialmente a 

gestão democrática - art. 3º, inciso II, da Lei n. 12.690/2012438 -.  

De acordo com o artigo 16 da Lei n. 12.690 de 2012439, as 

cooperativas de trabalho com até dezenove sócios poderão estabelecer em 

seu estatuto composição para o Conselho Administrativo e o Fiscal diferente 

deste diploma e da Lei n. 5.764/1971, desde que assegurado o mínimo de três 

conselheiros fiscais. 

Vale destacar que a ressalva prevista na parte final do art. 15 - 

ressalvada a hipótese do art. 16 desta Lei -, na prática, pode ser desvirtuada 

em algumas cooperativas, com a permanência de lideranças na gestão da 

entidades o que claramente pode prejudicar a autonomia e independência que 

são basilares no verdadeiro cooperativismo - art. 3º, inciso IV, da Lei n. 

12.690/2012 -440. 

A Lei estipulou, também, no seu capítulo III, que as cooperativas 

serão fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de que sejam 

cumpridas as determinações legais – art. 17 -441. 

Já o parágrafo 1º do artigo 17442 prevê multa para a Cooperativa 

de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada, visto que tal 

contratação violaria frontalmente o disposto no artigo 5º da mencionada Lei. 

Percebe-se que a Lei previu penalidade pecuniária para as 

cooperativas de trabalho que intermediarem mão de obra subordinada, assim 

                                                 
438 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
439 Idem. 
440 Idem. 
441 Idem. 
442 § 1o  A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada e os contratantes de 
seus serviços estarão sujeitos à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, 
dobrada na reincidência, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
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como também para os contratantes dos seus serviços, sem prejuízo da 

responsabilidade penal, civil e administrativa cabível e da ação judicial visando 

à dissolução da cooperativa. 

A intermediação de mão de obra subordinada será presumida 

quando a relação contratual estabelecida entre a empresa contratante e as 

cooperativas de trabalho não cumprirem o disposto no § 6º do art. 7º da 

mencionada Lei - art. 17, § 2º443 -. 

A constituição ou utilização de cooperativa de trabalho para 

fraudar deliberadamente a legislação trabalhista, previdenciária e o disposto na 

Lei n. 12.690/2012 acarretará aos responsáveis as sanções penais, cíveis e 

administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial visando à dissolução da 

cooperativa - art. 18444 -. 

Garcia445 aponta que o § 1º, do artigo 18, do Projeto de Lei previa 

que a “constatação da fraude e as sanções previstas no caput deste artigo 

serão apuradas por meio de ações judiciais autônomas propostas para esse 

fim”, foi vetado. 

Prossegue o autor assinalando que as razões do veto foram: “A 

necessidade de ação judicial autônoma para apuração de fraudes exclui a 

atuação administrativa na fiscalização do trabalho, desrespeitando o art. 21, 

inciso XXIV, da Constituição446”. 

Por último, o parágrafo 2º do artigo 18447 dispõe que: 

                                                 
443 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
444 Idem. 
445 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a lei 12.690/2012 e o direito do 
trabalho. Rev. TST, Brasília, n. 3, jul/set 2012 vol. 78. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 07 jul. 2017. 
446 Idem. 
447 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017.  

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3
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 Fica inelegível para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, 

pelo período de até 5 (cinco) anos, contado a partir da sentença 
transitada em julgado, o sócio, dirigente ou o administrador 
condenado pela prática das fraudes elencadas no caput deste artigo.  

Verifica-se, pois, que o Legislador deixa claro que o dirigente que 

participar de fraudes, que, por óbvio, violam todos os preceitos legais, ficará 

impedido de assumir qualquer cargo em cooperativa no período de cinco anos, 

a contar do trânsito em julgado da sentença.  

5.4 PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO ÀS COOPERATIVAS DE 

TRABALHO 

A Lei n. 12.690/2012 trouxe outra inovação ao instituir, no âmbito 

do Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa Nacional de Fomento às 

Cooperativas de Trabalho (PRONACOOP) com o fim de promover o 

desenvolvimento e a melhoria do desempenho econômico e social da 

cooperativa de trabalho - art. 19 -448. 

O programa possui alguns propósitos de apoio, como: a produção 

de diagnóstico e plano de desenvolvimento institucional para as cooperativas 

de trabalho dele participantes; a realização de acompanhamento técnico 

visando ao fortalecimento financeiro, de gestão, de organização do processo 

produtivo ou de trabalho, bem como à qualificação dos recursos humanos; a 

viabilização de linhas de crédito; o acesso a mercados e à comercialização da 

produção; o fortalecimento institucional, a educação cooperativista e a 

constituição de cooperativas centrais, federações e confederações de 

cooperativas; outras ações que venham a ser definidas por seu Comitê Gestor 

no cumprimento da finalidade estabelecida no caput deste artigo449. 

O art. 20 da citada Lei450 cria o Comitê Gestor do Pronacoop com 

as seguintes atribuições: I - acompanhar a implementação das ações previstas 

nesta Lei; II - estabelecer as diretrizes e metas para o Pronacoop; III - definir as 

                                                 
448 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
449 Idem. 
450 Idem. 
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normas operacionais para o Pronacoop; IV - propor o orçamento anual do 

Pronacoop. 

Os parágrafos do mesmo artigo preveem que a composição do 

Comitê Gestor deve ser paritária entre o governo e entidades representativas 

do cooperativismo de trabalho, devendo, ainda, a quantidade de membros, a 

organização e o funcionamento do citado Comitê serem estabelecidos em 

regulamento451. 

O Ministério do Trabalho e Emprego pode celebrar convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-

científica com órgãos do setor público e entidades privadas sem fins lucrativos, 

no âmbito do Pronacoop - art. 21452-. 

Já em relação às despesas decorrentes da implementação do 

Pronacoop devem correr à conta das dotações orçamentárias consignadas 

anualmente ao Ministério do Trabalho e Emprego - art. 22453-. 

O artigo 23 prevê que os recursos destinados às linhas de crédito 

do Pronacoop devem ser provenientes: I – do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT); II – de recursos orçamentários da União; e III – de outros 

recursos que venham a ser alocados pelo poder público454. 

O parágrafo único do artigo supra determina que o “Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definirá as 

diretrizes para a aplicação, no âmbito do Pronacoop, dos recursos oriundos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT455”. 

 As instituições financeiras autorizadas a operar com os recursos 

do Pronacoop poderão realizar operações de crédito destinadas a 

empreendimentos inscritos no Programa sem a exigência de garantias reais, 

                                                 
451 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
452 Idem. 
453 Idem. 
454 Idem. 
455 Idem. 
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que poderão ser substituídas por garantias alternativas, observadas as 

condições estabelecidas em regulamento - art. 24456 -. 

Por último a Lei n. 12.690/2012, no seu art. 26457, instituiu a 

Relação Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho (RAICT) - a qual 

será regulamentada pelo Poder Executivo -, a ser preenchida pelas 

Cooperativas de Trabalho, anualmente, com informações relativas ao ano-base 

anterior. 

5.5 DIREITOS DOS COOPERADOS 

Para Singer458, a principal forma para se garantir que as 

cooperativas de trabalho não sirvam de invólucro para a precarização do 

trabalho é garantir aos seus associados os mesmos direitos que outros 

trabalhadores possuem. 

A lei n. 12.690 criou um marco regulatório para as cooperativas de 

trabalho. A pretensão da legislação é diferenciar de maneira clara as 

verdadeiras cooperativas das fraudulentas. 

Ao analisarmos o artigo 7º da Lei n. 12.690/2012459, vemos o 

propósito explícito do legislador de que sejam assegurados aos sócios das 

cooperativas de trabalho direitos trabalhistas que são garantidos aos 

empregados pelos empregadores. 

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;  

                                                 
456 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
457 Idem. 
458 SINGER, Paul. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul.; 

SOUZA, André Ricardo de. (org.). “A economia solidária no Brasil”. São Paulo: Contexto , 2003. p. 11-

28. 
459 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 



 

 

139 

 
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.  

Percebe-se que o legislador aparentemente quer ver assegurados 

aos cooperados os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, o 

que demonstra que a Lei em comento, não teve por objetivo inserir nas 

cooperativas de trabalho direitos típicos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Os direitos garantidos no artigo 7º da Lei n. 12.690/2012, “são 

direitos mínimos, regras mínimas de proteção, que podem ser ampliados, mas 

não diminuídos. São regras de proteção ao trabalhador cooperado ou de 

inserção social460”. 

Nesse sentido, Schmidt461 destaca que a “norma constitucional 

enumera uma série de direitos e garantias que se destinam “aos 

trabalhadores”, não se podendo excluir de tal definição os trabalhadores 

autônomos, mesmo por que, a leitura do próprio caput da referida norma 

constitucional não admite interpretação diversa”.  

Martins462 destaca que os direitos dos cooperados devem ser 

estabelecidos pela Assembleia Geral que deve, em razão do princípio da 

gestão democrática, ser objeto de decisão participativa dos cooperados e não 

pelo estatuto da cooperativa. 

No que tange ao pagamento mensal, deverá ser observado piso 

da categoria, calculando-se o pagamento de acordo com as horas trabalhadas. 

                                                 
460 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 114. 
461 SCHIMIDT, Paulo Luiz. Os direitos sociais do art. 7º da CF: uma nova interpretação no 
Judiciário Trabalhista. In: GRIJALBO, Fernandes Coutinho; FAVA, Marcos Neves (coords.). Nova 
competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: Anamatra-LTr, 2005. p. 308. 
462 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 113. 
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Não existindo piso salarial para a categoria, o pagamento deverá ser feito de 

acordo com o salário mínimo, devendo as retiradas ser calculadas de forma 

proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas463. 

O cooperado não tem categoria, já que por princípio não exerce 

atividade econômica com finalidade lucrativa, assim, o salário da categoria será 

observado de acordo com o serviço especializado desenvolvido como por 

exemplo, enfermeiros e auxiliares464. 

Em relação à jornada de trabalho, a mesma não poderá ser 

superior a 44 semanais, sendo que a Lei, embora faça menção à compensação 

de jornada, não autoriza a utilização do banco de horas, o que pressupõe que a 

compensação deverá ocorrer durante a semana465. 

O dispositivo da Lei n. 12.690/12 que previa a possibilidade de 

realização de horas extras com o pagamento da remuneração correspondente 

que deveria ser fixada em Assembleia Geral foi objeto de veto presidencial466.  

Diante do veto, a interpretação do artigo 7º permite concluir que o 

legislador não quer que o cooperado labore além da 8ª hora diária, exceto nos 

casos em que a atividade, por sua natureza, demande a prestação de trabalho 

por meio de plantões ou escalas, hipótese em que a Lei prevê a compensação 

de horários.  

Martins defende que embora não exista previsão legal para o 

pagamento de horas extras e adicional para as mesmas, o Estatuto da 

cooperativa poderá prever tais pagamentos467. 

                                                 
463 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. MARTINS, 
Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 114. 
464 Idem. 
465 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 114. 
466 Sistema OCB – CNCOOP – SESCOOP. Cooperativismo de Trabalho. Comentários sobre a Lei 
Federal n. 12.690/12. Disponível em: 
<http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/attachments/article/91852/Cooperativismo%20de
%20Trabalho%20-%20Coment%C3%83%C2%A1rios%20Sobre%20a%20Lei%2012690-12.pdf>. 
Acesso em: 04 jan. 2018. 
467 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 97. 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/attachments/article/91852/Cooperativismo%20de%20Trabalho%20-%20Coment%C3%83%C2%A1rios%20Sobre%20a%20Lei%2012690-12.pdf
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/attachments/article/91852/Cooperativismo%20de%20Trabalho%20-%20Coment%C3%83%C2%A1rios%20Sobre%20a%20Lei%2012690-12.pdf
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Urge recordar, ainda, que o verdadeiro cooperado não tem 

jornada de trabalho obrigatória, podendo prestar seus serviços por quanto 

tempo quiser e quando lhe aprouver. Mesmo no caso da prestação de serviços 

por parte da cooperativa, o cooperado não está subordinado à empresa 

tomadora, devendo cumprir apenas as determinações do estatuto e da 

Assembleia Geral. 

Segundo Martins468: “a produtividade deve ser analisada sob a 

ótica do que produz e não de acordo com seu horário de trabalho. Controle de 

horário não é meio de aferir produtividade, mas de controlar o trabalho do 

prestador de serviços”. 

A regra do repouso semanal prevista no inciso III do artigo 7º da 

Lei é a mesma estipulada no inciso do artigo 7º da Constituição Federal, sendo 

o mesmo obrigatório e preferencialmente aos domingos, o que permite concluir 

que pode ocorrer em outro dia da semana, devendo, igualmente a Assembleia 

prever que domingos trabalhados sem folga compensatória devem ser pagos 

em dobro469. 

O repouso anual remunerado – inciso IV – seria o equivalente às 

férias, mas, como o cooperado não é empregado faz jus ao repouso anual em 

face de ser norma de saúde. A Lei não determinou o período de repouso anual, 

devendo, pois, a Assembleia Geral especificar o número de dias para o 

repouso470. 

Diante da ausência de previsão legal, o cooperado não poderá 

vender dias. Não há, tampouco, previsão para o acréscimo do terço 

Constitucional ao repouso anual, o que poderá ser decidido pela Assembleia 

Geral471. 

                                                 
468 Ibdem.  p. 114. 
469 Idem. 
470 Ibdem. p. 114-115. 
471 Ibdem. p. 115. 
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Em relação ao período aquisitivo do repouso anual, uma vez mais 

a Lei ficou silente, entendendo Martins que: “o ideal seria que o repouso fosse 

concedido após 12 meses de trabalho472”. 

De igual maneira a Assembleia Geral poderá prever o pagamento 

em dobro para feriados trabalhados sem folga em face da ausência de previsão 

legal nesse sentido473. 

Em relação ao trabalho noturno, o inciso V do artigo 7º prevê 

retirada superior à do diurno, sendo semelhante ao estipulado no inciso IX, do 

artigo 7º da Constituição Federal, com a diferença de que para os cooperados 

a Lei prevê retirada, pois os mesmos não são empregados, mas sim sócios474. 

Como novamente o legislador não estipulou qual seria o 

percentual a ser aplicado, não se pode falar em pagamento do adicional de 

20% como previsto na CLT, devendo a Assembleia Geral definir o horário a ser 

considerado noturno, se haverá redução da hora noturna, o valor do adicional e 

a forma de pagamento475.  

Já em relação ao adicional de retiradas para as atividades 

insalubres – inciso VI -, Martins476 destaca que: 

 O cálculo é feito sobre a retirada. Não poderá, portanto, ser 
considerado sobre o salário-mínimo. Não existe previsão em lei sobre 
qual é o adicional para atividades insalubres ou perigosas, como 
ocorre na CLT. Caberá à Assembleia Geral estabelecer qual é o 
adicional. 

Por fim, em relação ao seguro de acidente de trabalho previsto no 

inciso VII, o mesmo tem característica privada e não previdenciária, sendo o 

seguro em relação ao acidente de trabalho sofrido e não um seguro de 

                                                 
472 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 114. 
473 Idem.  
474 Idem.  
475 Ibdem. p. 115. 
476 Idem.  
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acidentes pessoais ou morte. Como o cooperado é autônomo, não faz jus a 

prestações de acidente de trabalho477. 

Quaisquer outros direitos não previstos no artigo 7º só poderão 

ser concedidos se a Assembleia Geral assim determinar, como no caso do 13º 

salário478.  

O parágrafo 1º do artigo 7º especifica que os incisos III e IV 

do caput não se aplicam nos casos em que as operações entre o sócio e a 

cooperativa sejam eventuais, salvo decisão assemblear em contrário479.  

A Lei não deixou claro como se caracterizam as operações 

eventuais, devendo ser interpretado como o cooperado que não trabalha todos 

os dias da semana. 

Garcia480 destaca que: “o mais adequado, na realidade, seria que 

tais direitos fossem assegurados, ainda que de forma proporcional, na hipótese 

em questão (eventualidade das operações entre o sócio e a cooperativa de 

trabalho)”. 

A Assembleia Geral Ordinária deverá anualmente deliberar sobre 

a adoção ou não de diferentes faixas de retirada dos sócios, conforme 

determina o artigo 14 da Lei. A possibilidade de diferentes faixas de retirada se 

sustenta no fato de que existem funções distintas desempenhadas pelos 

sócios481.  

O parágrafo 2º do artigo 7º482 determina que as cooperativas de 

Trabalho busquem meios, inclusive mediante provisionamento de recursos, 

                                                 
477 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 114.  
478 Idem.  
479 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
480 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a lei 12.690/2012 e o direito do 
trabalho. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 07 jul. 2017 
481 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 115.  
482 Idem. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/34302/004_garcia.pdf?sequence=3
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com base em critérios que devem ser aprovados em Assembleia Geral, para 

assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do 

artigo e outros que a Assembleia Geral instituir.  

As cooperativas de trabalho, além dos fundos obrigatórios 

previstos em lei, poderão criar, em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive 

rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de 

formação, custeio, aplicação e liquidação - §3º do artigo 7º483-.  

O projeto de Lei n. 4622/2004 previa a criação de outros fundos, 

como por exemplo, o Fundo de Produção Natalina que distribuiria o valor 

equivalente à média de produção anual de cada cooperado no mês de 

dezembro e o Fundo da Produção de Descanso (destinado a garantir um 

recebimento no período de descanso equivalente à média da sua produção 

anual). Tais fundos não prosperaram, tendo o parecer do relator da Comissão 

de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) deixado claro 

que a multiplicidade de fundos iria burocratizar e dificultar a criação e 

funcionamento das cooperativas de trabalho484.  

Prevê o parágrafo 5º que, no caso das cooperativas de produção, 

quando constituídas por sócios que contribuem com trabalho para a produção 

em comum de bens e a cooperativa detiver, a qualquer título, os meios de 

produção – inciso I, do artigo 4º -, a Assembleia Geral Extraordinária poderá 

estabelecer carência para a fruição desse direito. 

Imperioso repisar, ainda, o que dispõe o artigo 13 da Lei no 

sentido de ser vedado à cooperativa de trabalho distribuir verbas de qualquer 

natureza entre os sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de 

                                                 
483 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm. Acesso em: 25 nov. 
2017. 
484 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;jsessionid=86C28738A039AFFEEC6BC82
5C0A261E1.node1?idProposicao=272913&ord=1&tp=completa>. Acesso em: 04 jan. 2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;jsessionid=86C28738A039AFFEEC6BC825C0A261E1.node1?idProposicao=272913&ord=1&tp=completa
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;jsessionid=86C28738A039AFFEEC6BC825C0A261E1.node1?idProposicao=272913&ord=1&tp=completa
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sua atividade como sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas 

comprovadamente realizadas em proveito da cooperativa485. 

A Lei estipula, ainda, no seu parágrafo 6º, que as atividades 

identificadas com o objeto social da cooperativa de trabalho previstas no inciso 

II do caput do art. 4o da Lei n. 12.690/2012, 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 

partícipe486. 

Da análise do parágrafo 6º supra, conclui-se que, para a 

prestação de serviço feita pelos sócios de uma cooperativa de serviço fora das 

dependências da cooperativa, é imprescindível a criação de uma coordenação, 

não sendo possível, pois, que os trabalhos sejam realizados sem a referida 

fiscalização, que deve servir, igualmente, para garantir que os trabalhadores 

não sejam subordinados ao tomador dos serviços, fato que, sem sombra de 

dúvidas, caracterizaria uma fraude.  

Em relação ao gestor encarregado de fiscalizar as atividades 

realizadas pelos cooperados, Martins487 assevera: 

O gestor deve ser eleito pelos cooperados. Talvez o gestor possa 
ser equiparado ao capitão da equipe de futebol, que é uma espécie 
de líder em campo, de representante do treinador, no caso da 
cooperativa a fiscalização não poderá ser realizada pela tomadora 
dos serviços, pois irá indicar subordinação. O ideal é que a 
fiscalização seja feita pelo diretor de cooperativa ou por um 
cooperado em razão de que o interesse é de todos os membros. 
Devem ser cobrados resultados da cooperativa e não do trabalhador. 

Durante uma fiscalização, caso o auditor do trabalho identifique 

que está sendo desenvolvido um trabalho por sócios de uma cooperativa de 

                                                 
485 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
486 Idem. 
487 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 178.  
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serviço no interior do estabelecimento empresarial sem que a coordenação 

tenha sido constituída, haverá a presunção (relativa) da intermediação da mão 

de obra, deixando entrever uma verdadeira relação empregatícia, nos termos 

do §2º do art.17488. 

No que tange à supervisão dos trabalhos, vale destacar que 

Martins489 entende que: 

É possível gerenciar ou supervisionar o trabalho, mas não a 
pessoa do trabalhador. Esta não pode ser controlada sob pena de 
caracterizar a subordinação. A fiscalização do serviço pode ser feita 
por intermédio da cooperativa e não em relação ao próprio 
trabalhador.  

O artigo 8º prevê, em consonância com o disposto na 

Constituição Federal, que as cooperativas de trabalho devem observar as 

normas de saúde e segurança do trabalho previstas na legislação em vigor e 

em atos normativos expedidos pelas autoridades competentes490. 

Finalmente, o contratante da cooperativa de serviço previsto no 

inciso II do caput do art. 4º da Lei n. 12.690/2012 responde solidariamente pelo 

cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho quando os 

serviços forem prestados no seu estabelecimento ou em local por ele 

determinado - art. 9º491 -. 

Desta feita, em que pese não haver a Lei revogado o parágrafo 

único do artigo 442, da CLT, não existindo, pois, vínculo empregatício entre a 

cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços 

daquela, em relação às normas de saúde e segurança do trabalho, o 

contratante responderá solidariamente pelo descumprimento, o que uma vez 

mais deixa claro que o trabalho desenvolvido pelos cooperados deve pautar-se 

pelos preceitos da dignidade e não precarização. 

                                                 
488 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Violação dos direitos sociais por meio do uso 
fraudulento das cooperativas de trabalho. Revista Prolegómenos Derechos y Valores. DOI, nov. 
2015. p. 178. Disponível em:  <http://dx.doi.org/10.18359.dere.940>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
489 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 96.  
490 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
491 Idem. 

https://jus.com.br/tudo/fiscalizacao
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6 - O LADO OCULTO DA LEI N.12.690/2012 

6.1 CONCEITO DE FRAUDE 

Quando se tem uma norma permitindo a prática de uma conduta, 

mas alguém, de forma contrária, objetivando obter vantagem, pratica atos que 

causam dano ou prejuízo indevido a outrem, caracteriza-se uma fraude. 

Brêtras endente que: “fraude é a própria negação do direito, 

contrapondo-se todas as regras jurídicas, mesmo as mais necessárias – fraus 

omnia corrumpit492”. 

Segundo Venosa, fraude: “é o uso de meio enganoso ou ardiloso 

com o intuito de contornar a lei ou um contrato, seja ele preexistente ou 

futuro493”. 

Para Martins494 fraude é: 

O artifício malicioso empregado para prejudicar a terceiros. E a 
contém dois elementos: o objetivo (eventos damni) e o subjetivo 
(consilium fraudis). O elemento objetivo indica o ato prejudicial. O 
subjetivo, a intenção da pessoa em praticar o fato com má-fé. 

Para que se caracterize a fraude, é necessário que o agente 

fraudador esteja agindo com dolo, ou seja, que tenha a vontade de praticar o 

ato que lesará alguém. 

Nesta linha, Nobre Jr. 495 ainda enfatiza que:  

Para a configuração da fraude à lei, faz-se indispensável, 
inicialmente, que alguém realize um ato invocando o amparo de 
determinada norma, chamada lei de cobertura. A particularidade está 
em que, ao assim agir, labora o sujeito de direito com o propósito de 
concretizar um fim ou escopo vedado por outra norma legal, sendo 
esta de colorido imperativo. 

                                                 
492 DIAS, Ronaldo Brêtras de Carvalho. Fraude no processo civil. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2001. p. 21. 
493 VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito civil: parte geral, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 213. 
494 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  p. 100.  
495 NOBRE Jr. Edilson Pereira. Fraude à lei. Circumvention of the Law. Disponível em: 
<https://www5.trf5.jus.br/documento/?arquivo=Fraude+a+lei.pdf&tipo=p2603>. Acesso em: 06 
jan. 2018. 

https://www5.trf5.jus.br/documento/?arquivo=Fraude+a+lei.pdf&tipo=p2603
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Para a caracterização da fraude, Monteiro de Barros entende que 

é absolutamente necessário que um terceiro seja efetivamente lesado pelo ato 

fraudulento496. 

A fraude, pois, é uma ação que visa o prejuízo de terceiros, 

violando as disposições legais por meio de procedimentos aparentemente 

lícitos. 

Díez-Picazo e Gullón497 expõem que: 

Na maioria das ocasiões onde evidenciada a fraude à lei, ter-se-á 
uma simulação negocial, na qual as partes realizam negócio jurídico 
que é querido apenas aparentemente, ou como disfarce da realidade, 
sendo, assim, a distinção entre ambas difícil e complicada de se 
descortinar. 

A Consolidação das Leis do Trabalho apresenta norma específica 

que visa proteger os trabalhadores da pressão econômica, tornando nula de 

pleno direito qualquer medida/artimanha arquitetada pelo empregador para 

retirar os direitos do funcionário. Isso quer dizer que ainda que o trabalhador 

tenha assinado um contrato fraudulento não terá nenhum valor, é como se o 

instrumento não existisse498.  

Carelli499 assevera que: 

Quando ocorre uma situação em que um contrato civil qualquer é 
utilizado com o objetivo de que todas as regras trabalhistas não 
prevaleçam, ou melhor, que os direitos dos trabalhadores não sejam 
aplicados, ocorre o que chamamos de “fraude na relação de 
emprego”, que é justamente a utilização de artifícios ou contratos 
vários que tentam mascarar uma relação empregatícia existente na 
vida real. Com isso, uma versão da realidade observada em um 
contrato formal assinado sempre pode ser afastada pela prova do que 
existiu na vida real. Se na vida real o trabalhador se comportou como 
um empregado, o direito assegura que ele tenha todos os direitos 
relativos a essa condição. 

                                                 
496 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil 1, 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 245. 
497 DÍEZ-PICAZO, Luis; GULLÓN, Antonio. Instituciones de derecho civil. 2. ed. Madri: Tecnos, 
1998, v. I. p. 114. 
498 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. As Fraudes na Relação de Emprego. Disponível em: 
<http://www.cis.puc-rio.br/cis/cedes/PDF/cidadaniatrabalho/fraude.pdf>. Acesso em: 05 jan. 
2018. 
499 Idem. 

http://www.cis.puc-rio.br/cis/cedes/PDF/cidadaniatrabalho/fraude.pdf
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Segundo frase atribuída a Ulpiano: “o cidadão deve observar três 

regras básicas para o bem viver: viver honestamente, dar a cada um o que é 

seu e não lesar ninguém500”.  

Silva501 destaca que o legislador elevou a condição social dos 

cooperados ao assegurar-lhes direitos mínimos com a Lei n. 12.690/2012, os 

quais promovem a sua dignidade, afastam a precarização e a seu turno 

possibilitam que os cooperados tenham acesso aos direitos sociais previstos 

no artigo 6º da Constituição Federal. 

Gabriela Delgado502 destaca ser o trabalho um direito universal 

fundamental baseado na dignidade da pessoa humana, sem se dissociar desta 

e por isso “deve revelar uma dimensão maior de ser humano”.   

Para a autora, o direito universal ao trabalho digno é o 

responsável pela “estabilização das relações sociais de trabalho diante do 

sistema capitalista contemporâneo503”, afirmando que: 

A igualdade, no tocante ao direito de proteção normativa de toda e 
qualquer relação trabalhista (consideradas, é claro, as diferenças 
estruturais já apresentadas), revelar-se-á na construção de um 
sistema jurídico capaz de legitimar o direito universal ao trabalho 
digno.  

Rocha504 destaca, ainda, que a Constituição de 1988 reconheceu 

a importância do trabalho humano afirmando que: 

Além de fazer a ampliação de regras (condutas humanas pré- 
estabelecidas e obrigatórias), inovou, normatizando o direito ao 
trabalho como um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil (assim, como fez também, com a dignidade da pessoa humana 
e com a cidadania). 

                                                 
500 SILVA, Paulo Renato da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 230. 
501 Idem. 
502 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: Editora LTr, 
2006. p. 220. 
503 Ibdem. p. 221. 
504 ROCHA, Cláudio Jannotti da. Uma análise histórica e evolutiva do direito do trabalho 
brasileiro na perspectiva constitucional.  Revista do Curso Direito. UNIFOR-MG, Formiga, v. 8, n. 
1, p. 133-153, jan./jun. 2017. Disponível em: <file:///C:/Users/Ana/Downloads/605-
Texto%20do%20artigo-2654-1-10-20170526.pdf>. Acesso em: 22 jan.2018. 
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Diante dos direitos previstos na Lei especializada, Silva entende 

que se pode identificar um novo princípio do Direito Cooperativo: o ”Princípio 

da Não Precarização” que envolve também o Princípio da Não Fraude, que 

significa que: “As cooperativas não podem ser utilizadas para precarizar 

direitos trabalhistas, muito menos pode operar no sentido de fraudá-los505”.  

Defende, ainda, Silva506 que: 

Talvez esses dois princípios sejam alguns dos parâmetros de 
maior importância para a atuação o segmento cooperativo e nas suas 
relações com as normas de Direito do Trabalho, especialmente no 
estuário da terceirização. 

O princípio da não precarização pode ser definido como aquele 
proíbe a criação de cooperativas que tenham o propósito de elidir ou 
desidratar indevidamente (por meio de ardis e artimanhas) direitos 
laborais (empregatícios ou não) normalmente incidentes e aplicáveis 
aos trabalhadores. 

Já o princípio da não fraude pode ser entendido como aquele que 
estabelece a vedação à criação de cooperativas que funcionem 
desvirtuadas de sua finalidade e requisitos legais. 

Quando se frauda uma relação empregatícia com o fito de obter 

vantagem ilícita, por óbvio se fere o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, previsto no art. 1º, III, da CF/88, que, além de fundamentar o Estado 

Democrático de Direito denota que o ser humano necessita viver em harmonia 

e com lealdade uns com os outros, imperando a boa-fé, a transparência e o 

equilíbrio nos seus negócios507. 

Harmonizada com a Constituição Federal, a Consolidação das 

Leis do Trabalho, segundo Rocha508: 

É caracterizada, principalmente, por normas de equidade que, ao 
desigualar as partes da relação de emprego, instituindo os desiguais, 
caracteriza a igualdade material entre as partes da referida relação, 
inovando todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
505 SILVA, Paulo Renato da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 232. 
506 Idem. 
507 PARRON, Stênio Ferreira. A diferença entre fraude contra credores e fraude a execução. 
Disponível em: <http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170602114603.pdf>. Acesso 
em: 06 jan. 2018. 
508 ROCHA, Cláudio Jannotti da. Uma análise histórica e evolutiva do direito do trabalho 
brasileiro na perspectiva constitucional.  Revista do Curso Direito. UNIFOR-MG, Formiga, v. 8, n. 
1, p. 133-153, jan./jun. 2017. Disponível em: <file:///C:/Users/Ana/Downloads/605-
Texto%20do%20artigo-2654-1-10-20170526.pdf>. Acesso em: 22 jan.2018. 

http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170602114603.pdf
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É inquestionável que, considerando o período de 1943 a 1988, a 

Consolidação das Leis do Trabalho consiste na maior conquista dos 
trabalhadores brasileiros, pois fruto de lutas e movimentos sociais 
iniciados em 1919, conforme visto, representando o marco de uma 
nova era no Direito do Trabalho brasileiro. 

Gabriela Delgado509 enfatiza que não se pode falar em vida 

digna sem o direito à liberdade do indivíduo, devendo ter também acesso ao 

direito fundamental ao trabalho igualmente digno. Arremata a autora afirmado 

que a preservação do direito fundamental à vida humana digna está 

relacionada, de forma indissociável, à possibilidade efetiva de exercício do 

trabalho digno. 

Assim, as relações contratuais devem ser permeadas pelo 

Princípio da Boa-fé Contratual, já que não se admite que o negócio jurídico, 

seja ele qual for, esteja pautado na deslealdade. 

6.1.2 DAS FRAUDES TRABALHISTAS 

Diante das crises econômicas, que inclusive motivaram a recente 

reforma trabalhista, vários são os subterfúgios encontrados por empregadores 

para fraudar a legislação e reduzir custos. 

Como relembra Süssekind510: 

Em toda comunidade, durante a história da civilização, 
apareceram, como surgirão sempre, pessoas que procuram fraudar o 
sistema jurídico em vigor, seja pelo uso malicioso e abusivo do direito 
de que são titulares, seja pela simulação de atos jurídicos, tendente a 
desvirtuar ou impedir a aplicação da lei pertinente, seja, enfim, por 
qualquer outra forma que a má-fé dos homens é capaz de arquitetar. 
Por isto mesmo, inúmeros são os atos praticados por alguns 
empregadores inescrupulosos visando a impedir a aplicação dos 
preceitos de ordem pública consagrados pelas leis de proteção ao 
trabalho.  

Santos511 deixa claro que o papel fundamental do Direito do 

Trabalho é o de consagrar nas relações laborais os direitos humanos de 

                                                 
509 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: Editora LTr, 
2006. p. 211. 
510 Süssekind, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 87-
88. 
511 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 

http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
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segunda dimensão: direitos sociais ou direito de igualdade. Adverte o autor, 

ainda, que:  

Por outro lado, ao contrário do que propugnam as oportunistas 
doutrinas neoliberalistas, o direito do trabalho também foi uma 
necessidade política, ideológica e normativa para a subsistência do 
próprio sistema capitalista, cujo grau de exploração do trabalho alheio 

colocou em risco o próprio regime emergente512.  

Lopez513 assinala que o Direito do Trabalho, ao mesmo tempo 

que é um instrumento protetor das relações capitalistas, cuja dominação 

legaliza e reproduz, por meio do contrato de trabalho, com certeza limita a 

exploração da força do trabalho e garante importantes meios de luta dos 

trabalhadores. 

Souto Maior514 afirma que o direito do trabalho representa o limite 

necessário ao capitalismo, sendo: “uma forma de proteção e ampliação dos 

direitos da classe trabalhadora, servindo, ao mesmo tempo, à manutenção do 

próprio sistema”. 

Santos515 assevera que: 

Contrariamente aos argumentos sobre a necessidade de 
diminuição do custo do valor trabalho como forma de conceder 
competitividade às empresas, a fraude nas relações de trabalho 
decorre mais de uma herança escravista da sociedade brasileira, que 
gerou uma cultura de exploração e aviltamento das pessoas dos 
trabalhadores, do que uma necessidade econômica em face de 
fenômenos como globalização e concorrência externa. 

Não se pode negar o caráter pessoal (e não econômico) do 
cometimento da fraude nas relações de trabalho. Assim como a 
quase totalidade dos ilícitos penais não ocorre por um estado de 
necessidade ou legítima defesa, mas por motivações pessoais do 
agente, a fraude nas relações de trabalho baseia-se muito mais no 
caráter usurário do empregador, que almeja maior aferição 

                                                                                                                                               
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
512 Idem. 
513 LOPEZ, Manuel Carlos Palomeque. Direito do trabalho e ideologia. Tradução António Moreira. 
Coimbra: Almedina, 2001. p. 33. 
514 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Relação de emprego e relação de trabalho. São Paulo: LTr, 2007. p. 
24. 
515 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 

http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
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econômica por meio do aumento da mais-valia e da mercantilização 
do labor.  

Não há dúvidas de que o instituto da fraude nas relações de 

trabalho é um instrumento de mercantilização do labor e de precarização que 

consistente na utilização de métodos, procedimentos, condutas e mecanismos 

jurídico-formais, que, através de uma roupagem jurídica falsa, objetivam obstar, 

no todo ou em parte, a garantia da legislação laboral e a observância dos 

direitos sociais fundamentais dos trabalhadores516
. 

As relações trabalhistas, em face de seu tratamento 

constitucional, devem preservar a dignidade, não podendo o indivíduo ser 

tratado como coisa, tampouco ser utilizado como mero instrumento de 

locupletamento por parte de outrem. As diretrizes e valores que regem o 

Estado Democrático de Direito estão consubstanciado na valorização do ser 

humano, devendo, pois, este ser priorizado enquanto pessoa517.  

Gabriela Delgado518 enfatiza que a dignidade possui valor 

absoluto frente ao trabalho humano, devendo os direitos sociais direcionados 

ao indivíduo ser alçados ao patamar de indisponibilidade absoluta, sendo, 

assim, sinônimo de garantia para todos os trabalhadores. 

A autora destaca, também, que o Direito do Trabalho é o 

responsável pela criação de um mecanismo de construção social que garante 

a igualdade entre os trabalhadores e que isso só se alcança por meio da 

proteção normativa das distintas formas de prestação de serviços que a 

sociedade contemporânea tem desenvolvido519. 

Assim, no Direito do Trabalho, em razão do estado de 

hipossuficiência jurídica do empregado e, na grande maioria, também 

hipossuficiência econômica, adotou-se o instituto da fraude objetiva, 

                                                 
516 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
517 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: Editora LTr, 
2006. p. 206. 
518 Ibdem. p. 207. 
519 Ibdem. p. 220-221. 
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http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
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cristalizada no artigo 9º da CLT que especifica que: “serão nulos de pleno 

direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação520”. 

Em relação ao instituto da fraude objetiva no direito do trabalho, 

Santos521 destaca:  

A fraude objetiva no direito do trabalho é corolário do contrato-
realidade, tal como propugnado por Mario de La Cueva, uma vez que, 
presentes os requisitos da relação de emprego (pessoalidade, 
subordinação, não eventualidade, onerosidade e alteridade – artigos 
2º e 3º da CLT), numa determinada prestação ou relação de trabalho, 
é indiferente para o direito do trabalho a presença ou não 
do consilium fraudis entre as partes ou mesmo da conscientia 
fraudis por parte do empregador, com a consequente nulidade dos 
atos fraudulentos e o reconhecimento da relação de emprego entre 
as partes.  

A fraude é objetiva, pois, para que seja constatada, é necessário 

apenas a presença material dos requisitos da relação de emprego previstos no 

artigo 3º da CLT, não importando qual seja a blindagem dada à prestação de 

serviços - parceria, arrendamento, prestação de serviços autônomos, 

cooperado, contrato de sociedade, estagiário, representação comercial 

autônoma etc..-, sendo irrelevante, no caso específico das cooperativas, os 

termos de adesão pelos trabalhadores cujo objetivo é tão somente obter um 

posto de trabalho dentro de determinada empresa, uma vez que não se 

constituem em instrumentos jurídicos suficientes para afastar o contrato-

realidade entre as partes522. 

Teixeira e Rodrigues523 afirmam que a precarização é um 

movimento histórico, social e político, que se constitui em:  

i) uma estratégia de dominação do capital num determinado 
momento histórico, combinando a crise do fordismo e dos estados de 

                                                 
520 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, de 01 de Maio de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 10 set. 2017. 
521 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
522 Idem. 
523 TEIXEIRA, Marilane Oliveira; RODRIGUES, Helio; COELHO, Elaine d’Ávila (orgs.). Precarização e 
terceirização: faces da mesma realidade.  São Paulo: Sindicato dos Químicos-SP, 2016. p.41. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
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bem-estar social, a financeirização da economia, as políticas 
neoliberais e a reestruturação produtiva, que formam um novo regime 
de acumulação flexível; ii) não é apenas um resultado ou 
consequência da flexibilização do trabalho, conforme afirmado em 
muitos estudos, ela é a própria flexibilização, pois flexibilizar é 
precarizar e precarizar é flexibilizar; iii) além de ser um processo 
mundial, conforme já afirmado, se generaliza rompendo determinadas 
dualidades, a exemplo dos excluídos e incluídos, empregados e 
desempregados, formais e informais, ou seja há um processo de 
precarização que se estende para todas as regiões e para todos os 
diferentes segmentos de trabalhadores, mesmo que se apresentando 
de forma hierarquizada; iv) as implicações destas transformações do 
trabalho atingem todas as demais dimensões da vida social: a família, 
o estudo, o lazer e a restrição do acesso aos bens públicos 
(especialmente saúde, educação e moradia); v) se expressa não 
apenas no âmbito do mercado de trabalho, (contratos, inserção 
ocupacional, níveis salariais), mas em todos os campos, como na 
organização do trabalho e nas políticas de gestão, nas condições de 
trabalho e de saúde, nas formas de resistência e no papel do Estado.  

Os autores deixam claro que se utiliza o termo precarização e não 

precariedade que mesmo tendo a mesma raiz etimológica, não são sinônimos. 

Destacam que a precarização é um movimento histórico e que traz retrocesso 

social, por meio de uma condição moderna, que reconfigura o “ravés de velho”, 

mantendo-o com novos elementos. Trata-se de uma “metamorfose da 

precariedade que, mesmo presente desde as origens do capitalismo, assume 

novos contornos524”. 

O instituto da fraude nas relações laborais tem várias 

características, dentre elas a de mascarar a real vontade do trabalhador que, 

para poder sustentar sua família “aceita” firmar contratos que lhe são 

totalmente prejudiciais. Assim, a relação de emprego fica caracterizada quando 

se analisa o modus operandi da prestação de serviços e não dos aspectos 

formais que a revestem, pois, claramente, a autonomia da vontade do 

empregado está totalmente comprometida525
. 

Cabe ao Estado, pois, coibir as fraudes, efetivando o direito ao 

trabalho digno que é direito fundamental do indivíduo, devendo assim, o 

                                                 
524 TEIXEIRA, Marilane Oliveira; RODRIGUES, Helio; COELHO, Elaine d’Ávila (orgs.). Precarização e 
terceirização: faces da mesma realidade.  São Paulo: Sindicato dos Químicos-SP, 2016. p. 42. 
525 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
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ordenamento jurídico dar o suporte de valor necessário para a proteção do 

indivíduo enquanto sujeito de direito526. 

Quando se estiver, pois, diante de um contrato de emprego, 

travestido de participação em cooperativa, o Direito do Trabalho tem papel 

fundamental, não podendo ser afastada a lógica protetora, que está 

consubstanciada nos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa 

Humana e do Não Retrocesso, que proíbem a sujeição da vontade pela 

necessidade de sobrevivência digna. 

6.1.3 DAS COOPERATIVAS UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE 

FRAUDE TRABALHISTA (FRAUDOCOOPERATIVA) 

Mesmo após a edição da Lei n. 12.690/2012, têm sido comuns as 

fraudes com cooperativas sustentadas na disposição expressa da CLT – 

parágrafo único do artigo 442 – de que não existe vínculo empregatício entre a 

cooperativa e seus associados e nem entre estes e os tomadores de serviço 

daquela, obrigando os trabalhadores a se associarem a uma cooperativa, pois 

do contrário não prestarão serviços à empresa. 

Tal situação afronta o disposto também no artigo 5º da Lei n. 

12.690/2012527, pois representa verdadeira intermediação de mão de obra 

subordinada. 

Como visto anteriormente, a Lei n. 12.690/2012, prevê a 

modalidade de cooperativas de trabalho de serviço - quando constituída por 

sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença 

dos pressupostos da relação de emprego -, porém tais cooperativas não 

podem ser confundidas com aquelas que exercem atividade ilícita 

intermediando trabalhadores528.  

                                                 
526 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: Editora LTr, 
2006. p. 208. 
527 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
528 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 127. 
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Em relação à motivação das empresas para fraudar a legislação 

por meio de cooperativas, Vecchi assevera:  

Quanto os possíveis motivos para surgimento destas, num 
universo de desemprego, flexibilização e precarização das condições 
de trabalho, muitas vezes as cooperativas aparecem como alternativa 
para muitos trabalhadores excluídos ou marginalizados no mercado 
de trabalho. O problema é que, não raras vezes, as cooperativas 
acabam servindo como “entidades facilitadoras” de fraudes à 
legislação do trabalho. Para baixar seus custos de produção pelo 
corte dos chamados “encargos trabalhistas”, os tomadores de 
serviços (empresas e até entes estatais) se servem das cooperativas 
de trabalho para contratar mão de obra com intuito de fugir de tais 

encargos529. 

Para se referir às cooperativas fraudulentas, Martins530 apresenta 

três denominações:  

Gatoperativas para as cooperativas fraudulentas que têm o 
mesmo intermediário de antes, que era o gato, e passa a ser 
cooperativa. Também é usada a denominação coopergato. Os 
trabalhadores são transportados para onde vão trabalhar e alojados 
em locais com condições precárias de higiene e saúde. Normalmente, 
são encontradas na área rural.  

Fraudeoperativa é a cooperativa fraudulenta, que não observa as 
determinações legais relativas à matéria.  

Pseudoperativa é cooperativa que parece, mas não é uma 
sociedade cooperativa. Não tem tais condições. 

Quando os trabalhadores são compelidos a ingressar em uma 

cooperativa, temos clara fraude por violar o princípio da adesão voluntária. 

Nesse sentido, quando a adesão à cooperativa é voluntária, não há que se 

falar, por exemplo, em recrutamento de mão de obra por meio de publicação 

em jornais, ou outros meios531. 

A vontade é elemento essencial, pois ninguém pode ser obrigado 

a aderir a uma cooperativa, devendo a voluntariedade estar presente durante 

                                                 
529 VECCHI, Ipojucan Demétrius. Relação de emprego. In: VECCHI, Ipojucan Demétrius. Direito 
Material do Trabalho: Noções introdutórias, relação de emprego e contrato de trabalho. Curitiba: 
Juruá, 2014. p. 411.  
530 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 38.  
531 CREMONESI, André. Terceirização e as cooperativas de trabalho. In: CREMONESI, André. 
Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos direitos trabalhistas. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 50. 
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todo o tempo em que se permanecer como cooperado e não apenas no 

momento da adesão532. 

A voluntariedade tem importância vital, pois, do contrário, teremos 

um regime autoritário que força as pessoas a serem membros de uma 

cooperativa533.  

Queiroz534, ainda acrescenta, sobre a cooperativa fraudulenta:  

É a cooperativa criada anomalamente, ou seja, organizada única e 
exclusivamente com a intenção de simular uma situação pseudolegalizada, 
apenas para se aproveitar de uma oportunidade, para tirar vantagens 
econômicas de uma determinada ocasião. 

Esse tipo de cooperativa de risco se forma, com atitudes ardilosas e 
ilusórias, e muitas das vezes, de maneira impositória, compulsória, 
conduzidas por pessoas inescrupulosas que convencem os trabalhadores a 
se associarem a uma Cooperativa de Serviços e Trabalho, mostrando-lhes 
condições e situações mascaradas onde as verdadeiras estão ocultas. 

Na modalidade simulada de cooperativismo existe o “dono da 

cooperativa, que é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 

de serviços, mas não é o empregador. Nessa forma ilícita de associação a 

relação é ainda mais perversa535”.  

Por princípio, o cooperado é um trabalhador autônomo e segundo 

Cairo Junior: “não pode ter a sua atividade dirigida por outra pessoa, seja o 

diretor da cooperativa, seja o responsável da empresa tomadora dos serviços 

oferecidos por essa entidade536”.  

Valle537 destaca que:  

                                                 
532 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Violação dos direitos sociais por meio do uso 
fraudulento das cooperativas de trabalho. Revista Prolegómenos Derechos y Valores. DOI, nov. 
2015. p. 178. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.18359.dere.940>. Acesso em: 25. nov. 2017. 
533 NAMORADO, Rui. Cooperatividade e direito cooperativo. Estudos e pareceres. 
Coimbra: Almedina, 2015. p. 20. 
534 QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares de. Manual da Cooperativa de Serviços e Trabalho. São 
Paulo: Editora STS, 1996. p. 91. 
535 TEIXEIRA, Marilane Oliveira; RODRIGUES, Helio; COELHO, Elaine d’Ávila (orgs.). Precarização e 
terceirização: faces da mesma realidade.  São Paulo: Sindicato dos Químicos-SP, 2016. p. 121. 
536 CAIRO JUNIOR, José. Direito Individual do Trabalho. 6. ed. Rev. ampl. e atual. Salvador: 
JusPodivm, 2011. p. 151-152. 
537 VALLE, Rogério. Autogestão: o que fazer quando as fábricas fecham? Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2002. p. 19. 
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Muitos empresários empenhados em “desregulamentar” cada vez 

mais a legislação trabalhista logo perceberam uma oportunidade de 
contornar os direitos de seus trabalhadores, contratando-os por meio 
de pseudocooperativas que eles mesmos controlam. Trata-se, 
algumas vezes, de simples fachada legal para contratar, 
individualmente, não só vigilantes e faxineiros, mas até mesmo 
profissionais de setores incensados com os odores da moderníssima 
“inteligência competitiva”, como informáticos e bibliotecários, que 
passam a trabalhar nas próprias dependências da empresa, lado a 
lado com seus empregos regulares. Em outros casos, os 
trabalhadores são reunidos num galpão ou salão, fora da empresa 

contratante, mas dependendo exclusivamente dela. 

Cremonesi538 exemplifica, ainda, a fraude quando o cooperativado 

não conhece a cooperativa: 

Exemplo disso fica provado quando os trabalhadores são 
questionados acerca do nome completo da cooperativa de trabalho à 
qual se associaram. Quando questionados se conhecem o endereço 
completo da cooperativa, quase sempre não sabem declinar a sede 
da associação. [...] Mais grave ainda é o desconhecimento daqueles 
trabalhadores cuja adesão não foi livre acerca do que é uma 
cooperativa, como ela deve funcionar, quais são as condições de seu 
ingresso, quais são os órgãos existentes, como se dá a sua 
participação, como se dá a sua retirada mensal, etc. 

Prossegue o autor afirmando que a fraude continua quando os 

cooperados desconhecem a importância de suas participações nas 

assembleias, sendo que tampouco são convocados para participar das 

mesmas, deixando claro que jamais exercem o seu direito ao voto539. 

Numa fiscalização a fraude pode ser constatada quando, por 

exemplo, não há, na pseudo cooperativa, registro de atas das assembleias, ou 

há apenas ata da assembleia quando da constituição da cooperativa, ou ainda, 

por quando, apesar de já haver sido constituída há alguns anos, constam, por 

exemplo, apenas duas assembleias, o que deixa claro que se está diante de 

uma instituição fraudulenta que intermedia mão de obra540. 

                                                 
538 CREMONESI, André. Terceirização e as cooperativas de trabalho. In: CREMONESI André. 
Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos direitos trabalhistas. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 50.  
539 Idem.  
540 NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Violação dos direitos sociais por meio do uso 
fraudulento das cooperativas de trabalho. Revista Prolegómenos Derechos y Valores. DOI, nov. 
2015. p. 178. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18359.dere.940>, Acesso em: 25 nov. 2017.  
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Na prática verifica-se a criação de cooperativas intermediadoras 

de mão de obra onde alguém gerencia a “cooperativa”, firmando contratos com 

empresas, “obtendo com tal atividade o recebimento de valores não só sobre o 

valor do contrato fechado, mas até possivelmente sobre os valores referentes à 

contribuição mensal que é descontada de todos os cooperados541”.  

A realidade mostra que os “pseudo cooperados” não têm o menor 

conhecimento sobre a cooperativa que integram, não sabem informar acerca 

de suas decisões ou gerenciamento, nem das assembleias ou decisões 

importantes, apenas sabem que foram contratados por ela ou pelo seu diretor, 

que, conforme destaca Gonçalves542:  

Geralmente é pessoa com curso superior, detentor de 
conhecimento na área de gerenciamento de pessoal e cuja formação 
contrasta, sobremaneira, com a formação dos supostos demais 
cooperados, pessoas simples e muitas vezes completamente 
iletradas. Estes, no mais das vezes, recebem ordens dos diretores ou 
coordenadores, vale dizer, encontram-se sob o poder diretivo dos 
dirigentes da cooperativa ou dos tomadores de serviços. No meio 
rural tal realidade é ainda mais habitual. 

Contrariando o Princípio da Dupla Qualidade, nas falsas 

cooperativas os serviços prestados só beneficiam terceiros, já que o prestador 

do serviço é pseudocooperado e não se beneficiará com os resultados dos 

serviços prestados ao tomador de serviços. Assim, fácil concluir-se que o 

serviço é prestado para atendimento de uma empresa e todos os requisitos de 

uma relação empregatícia estão presentes, mas sob o invólucro fraudulento de 

“cooperado” 543.  

Conforme visto anteriormente, a relação do cooperado com a 

cooperativa deve ser sempre de coordenação para a persecução de um 

objetivo comum, observando-se subordinação direta ao tomador dos serviços, 

                                                 
541 GONÇALVES, Márcio Toledo. Cooperativas de trabalho: mecanismo de fraude aos direitos 
sociais. Disponível em:  
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/71999/1999_goncalves_marcio_cooperativa
s_trabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
542 Idem. 
543 CREMONESI, André. Terceirização e as cooperativas de trabalho. In: CREMONESI, André. 
Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos direitos trabalhistas. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 51. 
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e sendo este quem dita as normas, percebe-se claramente que há uma relação 

empregatícia e não uma verdadeira cooperativa544. 

Martins deixa claro que: “o trabalhador não é subordinado a 

ninguém. Cumpre determinações constantes do estatuto e na Assembleia 

Geral, por ser sócio da cooperativa e estar sujeito às regras do seu 

estatuto545”. 

É frequente a fraude quando se verifica o controle das jornadas 

dos cooperativados com cartão ponto que é exigido do cooperado que presta 

serviços em uma empresa, o que contraria frontalmente a autonomia pertinente 

ao verdadeiro cooperado546. 

A respeito da jornada, Martins, assevera que: “devem ter os 

cooperados disponibilidade sobre seu próprio tempo ou trabalho. O verdadeiro 

cooperado não tem horário, nem dia para trabalhar. Presta serviços por quanto 

tempo quiser547”.  

Em relação ao controle de jornada dos cooperativados que denota 

fraude, Cremonesi548 destaca que:  

Vale lembrar que o único diploma legal que trata de controle de 
jornada é a Consolidação das Leis do Trabalho, consoante o previsto 
em seu art. 74. Em suma: nenhuma outra lei prevê tal controle. 
Concluímos, portanto, que o controle de jornada somente tem 
permissivo legal quando se trate de trabalhador empregado, pelo que 
nenhuma exceção pode ser admitida. 

Martins549 ressalva, ainda, que até pode haver a imposição de 

controle de jornada por parte da Assembleia Geral da cooperativa, e isso não 

caracteriza subordinação, pois a vontade da maioria se fez presente quando da 

decisão tomada no regime democrático, que pressupõe o interesse da 

                                                 
544 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 98.  
545 Idem.  
546 CREMONESI, André. Terceirização e as cooperativas de trabalho. In: CREMONESI, André. 
Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos direitos trabalhistas. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 52. 
547 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 98.  
548 CREMONESI, André. Terceirização e as cooperativas de trabalho. In: CREMONESI André. 
Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos direitos trabalhistas. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 52. 
549 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 98.  
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sociedade. Entretanto, tal controle pode se caracterizar subordinação, quando 

se trata de controle sobre o trabalhador e não sobre o trabalho, devendo o 

cartão de ponto ser conjugado com outros elementos da relação mantida entre 

as partes, o que poderá assim, demonstrar a fraude. 

Desse modo, o cooperado pode, por ser dono do negócio, 

trabalhar mais, ou simplesmente não trabalhar, pois é autônomo. O falso 

cooperado irá prestar serviços todos os dias e não de forma eventual para o 

mesmo tomador dos serviços550. 

Outra característica que sói identificar as falsas cooperativas é a 

elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), que é exigível tão somente para os empregados 

celetistas, mas pode ser constatado na pseudocooperativa551.  

Fraude também comum utilizando-se as cooperativas reside no 

fato de trabalhadores serem substituídos por cooperados e estes prestam 

serviços com habitualidade, bem como mediante pagamento de salário552. 

Melo553 destaca que não se pode perder de vista que os requisitos 

indispensáveis para a constituição de uma cooperativa legítima não estão 

presentes nas pseudo cooperativas, cujo único objetivo é fraudar as garantias 

trabalhistas e sociais plasmadas na Carta Magna. 

O autor relembra que em muitos casos os trabalhadores são 

pegos de manhã pelos "gatos”, chegando a laborar de dez a doze horas por 

dia, em distintas localidades e sob as ordens dos tomadores de serviços ou dos 

seus “turmeiros” 554.  

                                                 
550 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 98.  
551 CREMONESI, André. Terceirização e as cooperativas de trabalho. In: CREMONESI André. 
Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos direitos trabalhistas. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 52. 
552 Idem. 
553 MELO, Raimundo Simão de. Direito do Trabalho Rural. Cooperativas de Trabalho: 
Modernização ou Retroceso? Disponível em:  
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/110535/2001_melo_raimundo_cooperativas
_trabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
554 Idem. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/110535/2001_melo_raimundo_cooperativas_trabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/110535/2001_melo_raimundo_cooperativas_trabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Desta forma, apesar da Lei n. 12.690/2012, a situação permanece 

a mesma, à exceção das garantias trabalhistas que foram extintas. Os 

trabalhadores não possuem nenhuma autonomia e independência, mas de 

acordo com os preceitos legais, passaram a assumir os riscos do negócio que 

na verdade nada mais é do que a atividade patronal555. 

Destaca, também, o renomado autor que os inúmeros julgados 

trabalhistas comprovam as extensas fraudes, onde, em muitos casos se 

verifica a criação de cooperativas de direito, mas não de fato, por intermédio de 

“testas de ferro”, que recebem pagamento de empresas e empreendimentos, 

objetivando unicamente o bareateamento da mão de obra com a diminuição 

dos custos trabalhistas, fraudando claramente os ideais cooperativistas556. 

No que tange à ausência de vínculo empregatício entre o 

cooperado e a cooperativa ou o tomador dos serviços, Delgado557 explica que: 

“a lei favoreceu o cooperativismo, ofertando-lhe a presunção de ausência de 

vínculo empregatício; mas não lhe conferiu um instrumental para obrar fraudes 

trabalhistas”. 

Neste sentido, leciona Campelo558:  

Assim, verificada a subordinação jurídica do associado com a 
empresa contratante dos serviços, estará configurado o vínculo 
empregatício e será constatada fraude entre esta e a sociedade 
cooperativa, que, então, terá participado como mera intermediária de 
mão-de-obra. Dessa forma, fica caracterizada a relação empregatícia 
com a empresa tomadora dos serviços, valendo lembrar, entretanto, 
que tais situações são especialíssimas e que não se constituem pelo 
simples fato da prestação do serviço referir-se à atividade fim, mas 

sim, à presença das características de relação de emprego. 

                                                 
555 MELO, Raimundo Simão de. Direito do Trabalho Rural. Cooperativas de Trabalho: 
Modernização ou Retroceso? Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/110535/2001_melo_raimundo_cooperativas
_trabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
556 Idem. 
557 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 
349. 
558 CAMPELO, Estenio. Cooperativas de trabalho: relação de emprego. Brasília: Brasília Jurídica, 
2005. p. 53. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/110535/2001_melo_raimundo_cooperativas_trabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/110535/2001_melo_raimundo_cooperativas_trabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Desta forma, ficando comprovados os elementos caracterizadores 

da relação empregatícia, a mesma deverá ser reconhecida e a simulação 

afastada consoante determina o artigo 9º da CLT. 

Atual e oportuna é a lição de Souto Maioir559:  

Não é com a prestação de trabalho, mediante o sistema de 
cooperativa sem formação de vínculo empregatício, que os 
trabalhadores irão alcançar melhores condições de vida, até porque, 
nesse sistema desvirtuado, os trabalhadores não deixam de ser 
meros prestadores de serviços, não participando da atividade 
econômica e não usufruindo, livremente, do produto do seu trabalho. 
Apenas recebem uma contraprestação pecuniária pelo serviço 
prestado, como ocorre no sistema trabalhista, com o evidente 
prejuízo de não terem segurança e higiene no trabalho, além de tal 
situação exercer influência negativa no custeio das garantias sociais.  

Percebe-se, pois, que o autor deixa claro que não apenas as 

cooperativas fraudulentas que lesam os direitos dos trabalhadores, mas a 

própria Lei n. 12.690/2012 na sua pureza já traz o retrocesso. 

O objetivo da Lei n. 12.690/2012 foi o de dar o adequado 

tratamento às cooperativas e concretizar melhores condições de trabalho a 

seus sócios, mas, na prática, o que se tem visto é a utilização desse modelo 

societário como meio de precarização de trabalho. 

6.1.4 DA COOPERATIVA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE FRAUDE 

TRABALHISTA POR MEIO DA TERCEIRIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA 

Ao longo dos anos a terceirização cresceu significativamente no 

setor privado, tendo apresentado novas modalidades, a exemplo das 

cooperativas de serviços, que desde a alteração do parágrafo único do artigo 

442 da CLT, já vêm sendo utilizadas assemelhando-se muito mais ao 

fornecimento de mão de obra, pois diversos serviços e produtos das empresas 

passaram a ser realizados pelos cooperativados, que trabalham e são 

                                                 
559 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Cooperativas de Trabalho. Revista LTr, São Paulo, LTr. 60-08, n. 08, 
agosto de 1996, pp. 1060-1063 – Da Inconstitucionalidade das Cooperativas de Trabalho. In: 
Fundamentos do Direito do Trabalho, Estudos em homenagem ao Ministro Milton Moura França, 
LTr, 1992. p. 664. 
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remunerados como autônomos, sem nenhum direito trabalhista, o que sem 

sombra de dúvidas gera precarização560.  

O trabalho temporário é regido pela Lei n. 6.019/74, com redação 

dada pela Lei n. 13.429/2017 é a única forma lícita de intermediação de mão de 

obra subordinada. A legislação permite, assim, que uma empresa contrate 

outra para fornecer trabalhadores para trabalhar dentro da estrutura da 

empresa contratante, sob suas ordens e subordinação direta561. 

A Lei n. 12.690/2017 deixa claro, no seu artigo 5º, que não pode a 

cooperativa de trabalho ser utilizada para intermediação de mão de obra 

subordinada, devendo-se destacar que a recente Lei n. 13.429/2017 não 

revogou tal dispositivo, sendo assim, continua sendo ilegal a contratação de 

cooperativas para fornecimento de mão de obra temporária562. 

A Lei n. 13.467/2017- conhecida como lei da reforma trabalhista - 

classificou a terceirização, segundo Silva563 em: 

(...) dois grandes tipos inconfundíveis: o primeiro, é a terceirização 
(ou intermediação) de mão de obra temporária, que só pode ser feita 
por meio de empresas de trabalho temporário, regidas pelas normas 
correspondentes previstas na Lei Federal n. 6.019/71. 

O segundo modelo legal é aquele que podemos chamar de 
terceirização genérica de serviços especializados (denominados pela 
norma de serviços determinados e específicos) a serem prestados 
por empresas prestadoras de serviços (EPS).  

Para Delgado e Neves564 a mais perversa das inovações 

introduzidas pela Lei n. 13.467/2017 foi a autorização da terceirização de 

quaisquer serviços, o que inclui aqueles relativos à atividade principal da 

empresa tomadora - novos arts. 4º-A, caput, e 5º-A, caput, da Lei n. 

                                                 
560 TEIXEIRA, Marilane Oliveira; RODRIGUES, Helio; COELHO, Elaine d’Ávila (orgs.). Precarização e 
terceirização: faces da mesma realidade.  São Paulo: Sindicato dos Químicos-SP, 2016. p. 121. 
561 SILVA, Paulo Renato da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 110. 
562 Ibdem. p. 130. 
563 Idem.  
564 DELGADO, Mauricio Godinho, DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo : LTr, 2017. p. 56. 
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6.019/1974565, conforme redação inserida pelo art. 2º da Lei n. 13.467/2017 -. 

Destaca, ainda, que a nova Lei eliminou a isonomia salarial entre empregados 

terceirizados e empregados da empresa tomadora de serviços, sendo tal 

“garantia jurídica mera opção contratual entre as próprias empresas” - art. 4º-C, 

§ 1º, da Lei n. 6.019/74, segundo redação introduzida pela Lei n. 13.467/2017 -. 

Defende, ainda, o autor que a Lei n. 13.429/2017 de fato não 

trouxe grandes modificações ao regime jurídico da terceirização trabalhista em 

geral, confirmando a interpretação que já estava plasmada na Súmula 331 do 

TST acerca das possibilidades e limites jurídicos da terceirização trabalhista566. 

Nesse sentido, vejamos o entendimento de Delgado567:  

De fato, a nova Lei define empresa "prestadora de serviços a 
terceiros" como "a pessoa jurídica de direito privado destinada a 
prestar à contratante serviços determinados e específicos" (novo art. 
4º-A, caput, Lei n. 6.019/74; grifos acrescidos).  

Em conjugação com o novo art. 4º-A, caput, supra citado, o novo 
art. 5º A, caput, da Lei n. 6.019/74 dispõe que contratante "é a pessoa 
física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de 
serviços determinados e específicos" (grifos acrescidos).  

Por fim, o novo § 5º do art. 5º-A da Lei n. 6.019/74 se reporta à 
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços (ou 
"empresa contratante", dentro da nova linguagem legal) pelas 
obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a 
prestação de serviços, sem prejuízo da responsabilidade solidária 
criada pelo art. 31 da Lei n. 8.212/1991, no caso de verbas de caráter 
previdenciário.  

Conforme se percebe, dessa maneira, não houve mudanças 
significativas na regência normativa da terceirização em geral, 
consideradas as regras introduzidas pela Lei n. 1 3.429/201 7 na Lei 
n. 6.019/74. 

Assim sendo, é a empresa prestadora dos serviços quem detém o 

poder diretivo, técnico e disciplinar dos seus empregados e não a empresa 

contratante, sob pena de configurar vínculo de emprego diretamente com a 

                                                 
565 Art. 4º-A.  Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado 
destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos. 
Art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação 
de serviços determinados e específicos. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm. Acesso em: 06 jan. 2018. 
566 DELGADO, Mauricio Godinho, DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo : LTr, 2017. p. 207. 
567 Ibdem. p. 56. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm#art4a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm
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tomadora de serviços, pois estariam presentes todos os requisitos previstos no 

artigo 3º e 2º da CLT568.  

Garcia569 destaca ser de extrema importância a distinção 

entre terceirização e intermediação de mão de obra:  

Na verdadeira terceirização, a empresa tomadora contrata 
um serviço especializado da empresa prestadora, e não sua mão de 
obra (trabalho humano). 

A empresa contratada, por seu turno, presta um serviço 
especializado, e não fornece mão de obra. 

A terceirização, portanto, não pode servir para intermediar mão de 
obra. 

A intermediação de mão de obra, em regra, é proibida, pois o 
trabalho humano, como valor social, não pode ser tratado como 
mercadoria. 

Apenas nas hipóteses excepcionais de trabalho temporário, 
previstas na Lei 6.019/1974, é que se admite o fornecimento de mão 
de obra pela empresa de trabalho temporário para a empresa cliente. 

Tem sido recorrente encontrarmos trabalhadores de diversas 

“pseudocooperativas” trabalhando de forma subordinada e com pagamento 

mensal muito inferior ao que obteria caso contratado regularmente como 

empregado seja do tomador de seus serviços ou até mesmo da cooperativa, 

visto que as cooperativas podem ter funcionários contratados que são 

totalmente diferentes de seus sócios - sendo em alguns casos terceirização ou 

de inclusive de intermediação570. 

Carelli571 destaca, ainda, que para que não haja fraude, a 

cooperativa de trabalho de prestação de serviços a terceiros “deve ter seu 

objeto social circunscrito à especialização de seus cooperados. Até para que 

se revele presente a affectio societatis entre eles”. 

                                                 
568 SILVA, Paulo Renato da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 138. 
569 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização não é intermediação de mão de obra. 
Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2015/04/13/terceirizacao-nao-e-intermediacao-de-
mao-de-obra/>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
570 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Cooperativas de mão-de-obra: manual contra fraude. São Paulo: 
LTr, 2002. p. 42. 
571 Idem. 

http://genjuridico.com.br/2015/04/13/terceirizacao-nao-e-intermediacao-de-mao-de-obra/
http://genjuridico.com.br/2015/04/13/terceirizacao-nao-e-intermediacao-de-mao-de-obra/
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Quando se está diante de uma cooperativa de trabalho que 

terceiriza absolutamente tudo, fornecendo todo tipo de profissional, por óbvio 

não há como haver licitude em tais atividades, eis que tal cooperativa não é 

especializada, como determina a Lei572. 

Em tal caso, estamos diante de cooperativas que, objetivando 

unicamente o lucro, destinam-se a alocar pessoal em outras empresas ou 

entidades públicas, caracterizando-se, pois, como simples intermediadoras do 

trabalho humano573. 

Para Carelli574 as “cooperativas multidisciplinares de trabalho” são 

unicamente meras intermediadoras de mão de obra, “com o agravante de 

serem fraudadoras de direitos fundamentais sociais básicos. Falta-lhes o 

elemento “especialização” indispensável para a caracterização da terceirização 

legal”. 

Pertinente o entendimento de Delgado de que o alargamento que 

o legislador tem feito de certo rol de direitos trabalhistas objetivando excluir a 

relação empregatícia, tem se demonstrado claramente como subterfúgio de 

desregulamentação ou de flexibilização trabalhistas, ou seja, se contrapondo 

aos direitos fundamentais, constituindo, na verdade, um mecanismo destinado 

à sua pulverização575, o que claramente se aplica à terceirização indiscriminada 

por meio de cooperativas.  

Carelli576 defende que a extensão parcial de direitos celetistas – 

destinados à relação empregatícia - aos cooperados não pode socorrer 

àqueles que almejam o desvirtuamento do verdadeiro cooperativismo de 

trabalho. Não é admissível que o tomador de serviços alegue que, como a Lei 

n. 12.690/2012 estendeu aos cooperados, no seu artigo 7º direitos como piso 

                                                 
572 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Cooperativas de mão-de-obra: manual contra fraude. São Paulo: 
LTr, 2002. p. 42. 
573 Idem. 
574 Idem. 
575 DELGADO, Mauricio Godinho. Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho. In: Revista do 
Ministério Público do Trabalho. Ano XVI. N. 31. Brasília: Procuradoria Geral do Trabalho, 2006. p. 
41. 
576 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Cooperativas de mão-de-obra: manual contra fraude. São Paulo: 
LTr, 2002. p. 42. 
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salarial, limitação de jornada, descanso semanal remunerado, dentre outros, é 

plenamente admissível a substituição de alguns ou até mesmo todos os seus 

empregados por cooperados, o que em muitos casos ocorre é que se trata de 

falsos cooperados. 

Não se pode perder de vista a lição de Santos577:  

O cooperativismo autêntico foi inserido no capítulo constitucional 
pertinente à ordem econômica e financeira (CF/88, art. 174, § 2º), 
devendo observar os fundamentos e princípios pertinentes a este 
subsistema social, bem como estar o seu desenvolvimento em 
consonância com os demais subsistemas do ordenamento jurídico, 
inclusive com o sistema de relações de trabalho, cuja única hipótese 
legal de intermediação de mão de obra – que não se confunde com 
terceirização de serviços – consiste no trabalho temporário (Lei n. 
6.019/1974). O parágrafo único do artigo 442 da CLT deve ser 
interpretado sistematicamente com os demais dispositivos da 
legislação do trabalho, de forma que, presentes os requisitos da 
relação de emprego entre o trabalhador (cooperado) e a empresa 
contratante, impõe-se o contrato-realidade, formando-se o vínculo de 

emprego diretamente com o tomador de serviços. 

Imperioso relembrar, como visto anteriormente, que a Lei n. 

12.690/2012 foi editada sob dois argumentos: a) que as verdadeiras 

cooperativas poderiam combater o desemprego e a informalidade e 

aumentariam a competitividade das empresas; b) era necessário combater as 

falsas cooperativas que eram criadas unicamente para sonegar direitos 

trabalhistas. 

É inadmissível a criação de cooperativas fraudulentas que 

objetivam unicamente a terceirização dos serviços por parte de empresas que 

apenas querem lucrar com o trabalho mais barato do pseudo cooperado. 

Nesse aspecto, valiosa a lição de Süssekind578 em relação à 

ausência de vínculo com os cooperados, alteração inserida na CLT desde 1994 

– parágrafo único do artigo 442:  

                                                 
577 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
578 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 87-
88. 

http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
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Esse acréscimo (do parágrafo único do art. 442 da CLT), porque 

óbvio e desnecessário, gerou a falsa impressão e o conseqüente 
abuso no sentido de que os cooperativados podem prestar serviços 
às empresas contratantes, sob a supervisão ou direção destas, sem a 
caracterização da relação de emprego. Na verdade, porém, somente 
não se forma o vínculo empregatício com o tomador de serviços 
quando os cooperados trabalham na cooperativa e para a 
cooperativa de que são parte, como seus associados.  

O tomador dos serviços da cooperativa deve estabelecer uma 
relação jurídica e de fato com a sociedade e não uma relação fática, 
com efeitos jurídicos, com os cooperativados. [...] Destarte, as 
cooperativas de trabalho permanecem fora do campo de incidência 
do art. 7º da Constituição, sempre que operarem de conformidade 
com a sua estruturação jurídica e finalidade social. Inversamente, 
quando os cooperativados trabalharem, na realidade, como 
empregados do tomador de serviços da cooperativa, configurada está 
a relação de emprego entre eles e a empresa contratante. Aplicar-se-
ão no caso o princípio da primazia da realidade consagrado no art. 9º 
da CLT, tal como referido no Enunciado TST n. 331. Nesse sentido 
prevalecem a doutrina e a jurisprudência.  

Diante da autorização legal prevista na Lei n. 12.690/2012 de que 

a cooperativa de serviços pode prestar serviços fora do estabelecimento da 

cooperativa, desde que submetidos a uma coordenação, Garcia579 entende 

que:  

Há risco de que essa “coordenação’, na realidade, se torne efetiva 
subordinação do suposto “cooperado” (sócio) ao gestor da 
cooperativa, acarretando a existência de relação de emprego, tendo 
em vista o princípio da primazia da realidade. 

Pode-se notar, aqui, certa influência da chamada 
parassubordinação, em que o trabalhador presta serviços de forma 
autônoma, mas mediante colaboração coordenada e contínua 
perante o ente tomador. 

Em relação às cooperativas intermediadoras de mão de obra, 

Santos580 assevera:  

Não se enquadram no conceito técnico-jurídico de uma entidade 
cooperativa pela total ausência dos princípios cooperativistas, 
tratando-se de meras empresas locadoras de mão de obra em 
proveito dos seus proprietários e/ou dirigentes e das empresas 
contratantes, com desvirtuamento das relações de emprego que se 
formam diretamente entre os trabalhadores (cooperados) e as 
empresas tomadoras. 

                                                 
579 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 146. 
580 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 

http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
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Uma Cooperativa intermediadora de mão de obra não encontra 

respaldo no ordenamento pátrio, uma vez que nosso sistema de proteção 

social acoberta todo trabalhador que esteja submetido a uma relação 

empregatícia, não importando a forma de contratação ou invólucro arquitetado 

pelo contratante581
.  

Não se admite a intermediação de mão de obra, pois resulta em 

fraude ao vínculo empregatício com o real empregador (art. 9º da CLT), 

violando também o fundamento da República consubstanciado no valor social 

do trabalho - art. 1º, inciso IV, da CF582 -, não podendo o trabalhador ser 

tratado como mercadoria - Declaração de Filadélfia, da Organização 

Internacional do Trabalho, item I, a583 -. 

Rocha584 destaca que a Constituição da República de 1988: 

 Representa, para a população brasileira, um marco civilizatório, 
democrático e social do País, por ter o ser humano como seu centro 
convergente e, consequentemente, servir de base sólida para a 
construção da cidadania, apoiada em seu objetivo-mor de 
proporcionar oportunidades em quase todos os setores da sociedade 
brasileira. 

É a cooperativa quem presta serviços ao cooperado e não o 

contrário. Diferentemente disso, o empregado é quem presta serviços para a 

                                                 
581 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. 
Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico.  n. 28 e n. 29 - Julho/Dezembro 
de 2008. Disponível em: <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-
nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
582 BRASIL. Constituição Federal de 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 mai. 2017. 
Art. 1º- A.  República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos. (...) 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
583 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Disponível em: <http://www.oitbrasil.org. 
br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2018. 
A Conferência reafirma os princípios fundamentais sobre os quais repousa a Organização, 
principalmente os seguintes:  

a) o trabalho não é uma mercadoria; 
584 ROCHA, Cláudio Jannotti da. Uma análise histórica e evolutiva do direito do trabalho 
brasileiro na perspectiva constitucional.  Revista do Curso Direito. UNIFOR-MG, Formiga, v. 8, n. 
1, p. 133-153, jan./jun. 2017. Disponível em: <file:///C:/Users/Ana/Downloads/605-
Texto%20do%20artigo-2654-1-10-20170526.pdf>. Acesso em: 22 jan.2018. 

http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/fraudes-nas-relacoes-de-trabalho-morfologia-e-transcendencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm#art4a
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
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empresa e não o inverso. O cooperado só presta serviços para a cooperativa 

quando esta é fraudulenta585.  

Não há dúvidas de que caso a cooperativa de trabalho objetive 

tão somente a intermediação de mão de obra, ficará configurada a prestação 

de serviços subordinada para o tomador dos serviços, formando-se o vínculo 

de emprego diretamente com este, por se caracterizar fraude586.  

No âmbito da Administração Pública federal, o Decreto n. 2.271, 

de 07 de julho de 1997587, deixa claro que somente poderá haver terceirização 

de serviços considerados como atividades-meio, excluindo a possibilidade para 

as atividades-fim, salvo disposição legal em sentido contrário ou quando se 

tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de 

pessoal da entidade. 

Em sendo o tomador dos serviços algum dos órgãos da 

administração direta, indireta ou fundacional, em face da previsão contida no 

artigo 37, II e § 2º da Constituição Federal – ausência de prévia aprovação em 

concurso público -, não há como se reconhecer o vínculo empregatício588.  

O STF entendeu, no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade ADC n. 16589, que o artigo 71 da Lei n. 8.666/1993 não é 

                                                 
585 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 100.  
586 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 146. 
587 BRASIL. DECRETO n.  2.271, de 7 de julho de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm>. Acesso em: 09 jan. 2017. 
Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser 
objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares 
aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. 
        § 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, 
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. 
        § 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias 
funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal 
em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral 
de pessoal. 
588 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 
3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 130. 
589 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL–STF. Ação Declaratória de Constitucionalidade ADC 16-DF. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627841/acao-declaratoria-de-
constitucionalidade-adc-16-df-stf>. Acesso em: 09 jan. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.271-1997?OpenDocument
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627841/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-16-df-stf
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627841/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-16-df-stf


 

 

173 

 

inconstitucional e que os entes integrantes da administração pública direta e 

indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições das empresas 

privadas, apenas quando ficar comprovada no processo a conduta culposa no 

cumprimento das obrigações gerais da Lei n. 8.666/1993, em especial quanto à 

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora 

de serviços como empregadora. 

Silva590 destaca que em face da decisão do STF na ADC n. 16 e 

da nova redação da Súmula n. 331 do TST, podem-se extrair parâmetros que 

norteiam a responsabilidade do ente público quando terceiriza de serviços:  

a) a caracterização da responsabilidade da Administração Pública 
só ocorrerá quando comprovada a sua conduta ilícita culposa, 
comissiva ou omissiva, em cada caso concreto, nas hipóteses 
de: 

a1) descumprimento das obrigações previstas nas regras e 
princípios constitucionais, internacionais e infraconstitucionais 
administrativos (inclusive da Lei n. 8.666/1993), trabalhistas, 
ambientais do trabalho, previdenciárias, civis aplicáveis ao 
caso; 

a2) culpa pela má escolha da empresa de terceirização – EPS 
(culpa in eligendo); 

a3) no cumprimento do dever de fiscalizar (falta ou falha na 
fiscalização) a observância das obrigações constitucionais, 
internacionais, legais, infralegais, normativas e contratuais da 
prestadora de serviço, em relação aos direitos dos 
terceirizados; 

b) o ônus da prova da inexistência de ilícito culposo é da 
Administração Pública, que se beneficiou do labor terceirizado 
(prova de lisura – procedimental e de conteúdo – na escolha 
da contratada (EPS) e na efetiva fiscalização do contratado); 

c) a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange 
todas as verbas trabalhistas em sentido amplo decorrentes da 
condenação, mas limitada ao período da prestação laboral 
para o ente púbico. 

O que se vê na prática é que a terceirização por intermédio 

dessas pseudo cooperativas de serviço precariza ainda mais as condições de 

trabalho subordinado. Percebe-se, pois, que “o objetivo de superação da lógica 

capitalista revela-se transmutado na mais perfeita assimilação da lógica de 

                                                 
590 SILVA, Paulo Fernandes da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 203. 
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coisificação do homem: um verdadeiro retorno ao liberalismo que viscejava no 

século XIX591”.  

Assim, sempre que estivermos diante de fraude na terceirização 

por intermédio de cooperativas, ou seja, quando estiverem configurados os 

requisitos previstos no artigo 3º da CLT, o vínculo será formado diretamente 

com o tomador dos serviços. Nesse sentido têm sido as decisões da Justiça do 

Trabalho em todos os seus Tribunais. Por amostragem seguem dois exemplos 

de julgados no TST:  

 “Ementa: RECURSO DE REVISTA. COOPERATIVA. FRAUDE. 
VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. 1. 
A Corte de origem manteve a sentença em que reconhecido o 
vínculo de emprego com a primeira reclamada, tomadora dos 
serviços. Consignou que - os elementos dos autos revelaram ter o 
reclamante prestado serviços, de fato, para a 1ª ré, Car Rental, sob 
os requisitos elencados no artigo 3º, da CLT: pessoalidade; não 
eventualidade; onerosidade e subordinação jurídica -. Acrescentou 
que - os dados levantados nos presentes autos indicam que a 
relação travada ente o autor e a cooperativa não ostenta os 
requisitos peculiares e intrínsecos aos vínculos estabelecidos entre 
os profissionais e as respectivas entidades, constituindo-se essa, na 
verdade, típica intermediadora de mão de obra -. Destacou que - 
não constam dos autos indícios aptos a demonstrar a existência de 
qualquer benefício prestado por tal cooperativa aos seus 
associados, ou ainda, a majoração de ganhos decorrentes da 
condição de cooperado -, sendo certo, ainda, que - não existia 
distribuição de dividendos entre os cooperados -. Concluiu, assim, 
que - resta nítida, portanto, a contratação de empregados através 
de cooperativa fraudulenta, no flagrante intuito de burlar a legislação 
trabalhista e, nesse passo, bem andou a decisão de origem que 
declarou nula a contratação pela via cooperada, e declarou o 
vínculo empregatício diretamente com a 1ª ré, Car Rental -. 

2. Não se depreende, da decisão regional, a existência de 
cooperativa típica, sob o ângulo formal e substancial, mas, sim, a 
ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra por meio de 
cooperativa, com o intuito de ocultar a relação de emprego mantida 
com a tomadora dos serviços. Não há falar, nesse contexto, em 
violação dos arts. 2º, 3º e 442, parágrafo único, da CLT pela 
manutenção da sentença em que reconhecido o vínculo de 
emprego. 

3. Dissenso jurisprudencial não demonstrado (art. 896, a, da CLT e 
Súmulas 296, I, e 337, I, a, do TST). Recurso de revista não 
conhecido, no tema. LABOR EXTRAORDINÁRIO. 1. Hipótese em 
que o Tribunal Regional, ao manter a condenação imposta na 
sentença, não deslindou a controvérsia com base nas regras de 
distribuição do ônus da prova, mas, sim, pelo exame da prova oral e 

                                                 
591 SEVERO, Valdete Souto, ALMEIDA, Almiro Eduardo de. A nova Lei das Cooperativas de 
Trabalho: a fraude institucionalizada. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-
lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada>. Acesso em: 08 jan. 2018. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634289/artigo-3-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634319/artigo-2-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634289/artigo-3-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10714759/artigo-442-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10714796/par%C3%A1grafo-1-artigo-442-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637358/artigo-896-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://jus.com.br/948030-valdete-souto-severo/publicacoes
https://jus.com.br/951993-almiro-eduardo-de-almeida/publicacoes
https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada
https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada
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documental (fichas de fiscalização) efetivamente produzida. 2. 
Impertinente, nesse contexto, a indicação de ofensa aos 
arts. 818 da CLT e 333 do CPC ou de atrito com arestos que versam 
sobre o onus probandi. Recurso de revista não conhecido, no tema. 
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 
ADVOGADO. JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Havendo previsão 
expressa na Lei n.º 5.584/70, quanto às hipóteses em que deferidos 
honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, não há falar em 
condenação ao pagamento da verba com base nos 
arts. 389, 395 e 404 do Código Civil. Precedentes. 2. Ao considerar 
que - faz jus o autor ao pagamento de indenização em virtude dos 
honorários advocatícios contratados, no importe equivalente a 30% 
(trinta por cento) sobre o valor da condenação, eis que decorrem do 
inadimplemento de obrigação trabalhista, por aplicação subsidiária 
dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, como forma de reparação 
dos prejuízos causados -, o Colegiado de origem decidiu em 
desarmonia com a jurisprudência assente nesta Corte, cristalizada 
na Súmula 219/TST. Recurso de revista conhecido e provido, no 
tema”. (TST – 6ª T. - RR 11757020105070030 1175-
70.2010.5.07.0030.  Relator: Aloysio Corrêa da Veiga. Julgamento: 11 
de Junho de 2013. Publicação: DEJT 14/06/2013) 

 

“Ementa: RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COOPERATIVA. FRAUDE. 
VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO COM O PSEUDO-
COOPERADO. CULPA IN VIGILANDO. A condenação subsidiária 
do ente público, nos casos em que se constata a fraude na relação 
cooperativa, não advém do mero inadimplemento, mas da falha na 
fiscalização, evidenciada pelo reconhecimento do vínculo de 
emprego em juízo. Incidência da Súmula 331, IV e V, do c. TST. 
Recurso de revista não conhecido. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
CREDENCIAL SINDICAL. INEXISTÊNCIA. Na Justiça do Trabalho, 
a condenação em honorários advocatícios sujeita-se à constatação 
da presença concomitante de dois requisitos: o benefício da justiça 
gratuita e a assistência do sindicato. Neste sentido a Orientação 
Jurisprudencial n. 305 da SBDI-1 do C. TST. No caso dos autos, 
não há assistência pelo sindicato representativo da categoria do 
reclamante. Assim, não preenchidos os requisitos preconizados na 
lei, o reclamante não faz jus aos honorários advocatícios. Esta c. 
Corte Superior também já consolidou seu entendimento acerca da 
matéria, nos termos das Súmulas 219 e 329. Recurso de revista 
conhecido e provido”. (TST - 1ªT. - RR 28952720115020014. Relator: 
Hugo Carlos Scheuermann. Julgamento: 29 de Outubro de 2014. 
Publicação: DEJT 07/11/2014). 

Verifica-se, pois, que a decisão dos Tribunais pátrios tem sido no 

sentido de que, constatando-se que a empresa buscou mão de obra em falsas 

sociedades cooperativas, utilizando-as indistintamente em suas atividades 

meio e fim, ou seja, em atividades sem qualquer especialização, estar-se-á, 

diante de cooperativas fraudulentas e, consequentemente, será nula toda a 

roupagem que tentar camuflar o contrato, com apoio no artigo 9º da CLT. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647746/artigo-818-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704289/artigo-333-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103579/lei-5584-70
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10706270/artigo-389-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10706017/artigo-395-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705507/artigo-404-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10706270/artigo-389-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10706017/artigo-395-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705507/artigo-404-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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Assim, não há ilegalidade na terceirização de cooperativas, desde 

que preenchidos os requisitos legais, não se admitindo a contratação de 

cooperativa para desempenhar serviço que demande trabalho subordinado, 

pois, nesse caso, a cooperativa desvirtuaria seu próprio objetivo, fraudando 

direitos trabalhistas. 

6.2 OS EFEITOS DELETÉRIOS DAS FRAUDES TRABALHISTAS ATRAVÉS 

DA TÔNICA DA COOPERATIVA. PERIGO NAS LICITAÇÕES – 

PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS. 

Consoante estabelecido no § 2º do artigo 10 da Lei n. 

12.690/2012, as cooperativas podem participar de licitações públicas, o que 

permite que sejam contratadas como qualquer outra espécie societária. 

O artigo 3º da Lei n. 8.666/93592 – alterada pela Lei n. 12.349/10 -, 

de igual maneira, desde a sua edição, torna clara a total participação de 

cooperativas em certames e contratos públicos:  

 Art. 3º.  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§1º. É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 

3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

As proibições de participação, direta ou indireta, nas licitações 

estão descritas no art. 9º da Lei n. 8.666/938, devendo, pois, ser interpretadas 

restritivamente e não extensivamente, uma vez que se tratam de exceções 593. 

                                                 
592 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 11 jan. 2018. 
593 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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Assim, fica claro que as cooperativas de qualquer gênero de 

serviço, operação ou atividade podem participar de todo e qualquer 

procedimento licitatório, desde que estejam relacionados aos seus objetos 

sociais, consoante o previsto nos artigos 4º e 10 da Lei n. 12.690/2012594. 

Não se pode perder de vista que ao admitir expressamente que 

as cooperativas podem participar de licitações e contratar com o Poder Público, 

apenas reconheceu o legislador a legitimidade das cooperativas atuarem em 

concorrência com sociedades empresarias, o que encontra consonância com o 

previsto na Constituição Federal595. 

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Pereira Júnior596:  

A Constituição estimula o cooperativismo. Para homenagear a diretriz 
constitucional é que os editais de licitação podem admitir a 
participação dessas entidades tais como são, o que poria em conflito 
com a Constituição qualquer tentativa administrativa de estabelecer 
fatores compensatórios dos gravames previdenciários e trabalhistas a 
que se sujeitam as empresas; a distinção que favorece as 
cooperativas existe, é da natureza dessas entidades e tendo , como 

                                                                                                                                               
Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 

serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
§ 1o  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II 

deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções 
de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração 
interessada. 

§ 2o  O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que 
inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente 
fixado pela Administração. 

§ 3o  Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor 
do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. 
594 BRASIL. Lei n. 12.690, de 18 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12690.htm>. Acesso em: 25 
nov. 2017. 
595 GARCIA, Flávio Amaral; GAUDIO, Ronaldo. O novo marco legal das cooperativas e a sua 
repercussão nas licitações públicas. Disponível em: <https://ibecoop.org/wp-
content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-
Ronaldo-Gaudio.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018. 
596 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 161.  

https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
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tem, assento constitucional e legal, não pode ser suprimida pelo 
edital. O cuidado deste limitar-se-á a exigir a comprovação de que 
atuam juridicamente como cooperativas, observados os requisitos 
constitucionais e legais que as tipificam.  

A Lei, portanto, não traz nenhum empecilho à participação das 

cooperativas nas licitações, porém, não se pode perder de vista que deveriam 

os gestores delimitar no edital e no contrato administrativo critérios e 

parâmetros razoáveis que permitam a distinção entre as verdadeiras e as 

falsas cooperativas597. 

Dotti e Pereira Junior598 entendem ser necessário um 

procedimento especial no que tange à participação das cooperativas em 

procedimentos licitatórios:  

a) deve-se exigir documentação especial referente à habilitação jurídica (art. 
28 da Lei n. 8.666/93), de modo que seja demonstrada, ao menos 
formalmente, a constituição regular da cooperativa em consonância com suas 
características básicas definidas na Lei n. 5.764/71;  

b) deve proceder-se à equalização das propostas, por analogia à situação 
prevista no art. 42, § 4º, da Lei n. 8.666/93, tendo em vista respeitar a 
isonomia entre as licitantes;  

c) a proposta de cooperativa deve ser acrescida, para efeito único de 
julgamento, de 15% em face da contribuição previdenciária diferenciada 
prevista na Lei n. 8.212/91.  

Entretanto, deve-se ressaltar que não há na legislação a 

obrigatoriedade de que as cooperativas equalizem suas propostas ou 

apresentem documentação especial para participarem dos processos 

licitatórios, bastando que o objeto da licitação seja o mesmo da cooperativa, ou 

seja, deve ter sido criada para aquela finalidade599. 

Ainda em relação à equalização das propostas, uma vez que a 

Constituição Federal desigualou as cooperativas, não pode o legislador pela via 

                                                 
597 GARCIA, Flávio Amaral; GAUDIO, Ronaldo. O novo marco legal das cooperativas e a sua 
repercussão nas licitações públicas. Disponível em: <https://ibecoop.org/wp-
content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-
Ronaldo-Gaudio.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018. 
598 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelato. Políticas públicas nas licitações e 
contratações administrativas. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 132.  
599 FERREIRA, Fernanda Mesquita. A Participação das Cooperativas nas Licitações Públicas: 
análise à luz da doutrina, da jurisprudência e da legislação, incluída a nova Lei de Cooperativas de 
Trabalho (Lei n. 12.690, de 2012). Revista da PGBC, n. 1, v. 7, jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pgbcb/062013/revista_pgbc_vol7_n1_junho_2013.pdf>. Acesso em: 12 
jan. 2018.  

https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
http://www.bcb.gov.br/pgbcb/062013/revista_pgbc_vol7_n1_junho_2013.pdf
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transversa, equipará-las a uma empresa comum, sob pena de violação ao 

comando constituinte originário, que equilibrou situações que necessitavam 

tratamento jurídico diferenciado600. 

Na verdade, diante do problema das “fraudo cooperativas” ou das 

“pseudo cooperativas”, em especial aquelas que são meras fornecedoras de 

mão de obra, nas quais, como já destacado anteriormente, os cooperados não 

participam de fato das decisões da entidade e o trabalhador desempenha as 

suas funções obedecendo a uma hierarquia e não de forma coordenada e 

orientada pela diretriz da autogestão, sendo a cooperativa utilizada unicamente 

para explorar o trabalho alheio numa clara precarização da relação de trabalho, 

a exigência de documentação comprobatória da existência legal da cooperativa 

apenas resguarda o direito constitucional dos trabalhadores601. 

Embora a exigência de que cada espécie societária apresente 

documentos específicos para participar de licitações públicas não esteja 

explicitada no art. 28 da Lei n. 8.666/93, o objetivo da habilitação jurídica é 

verificar se as sociedades empresárias foram regularmente constituídas e se 

estão aptas a adquirir direitos e obrigações, evitando-se assim, a contratação 

de cooperativas fraudulentas, não havendo que se falar em violação ao 

Princípio da Legalidade602. 

Outrossim, não se pode falar em violação legal quando o edital 

estipular cláusulas que, já na fase de habilitação, afastem as cooperativas 

fraudulentas e estabeleçam no contrato administrativo mecanismos de efetivo 

controle, pois muitos são os casos de utilização de pseudo cooperativas que 

intencionam a intermediação de mão de obra por conta de a lei “apoiar o 

                                                 
600 GARCIA, Flávio Amaral; GAUDIO, Ronaldo. O novo marco legal das cooperativas e a sua 
repercussão nas licitações públicas. Disponível em: <https://ibecoop.org/wp-
content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-
Ronaldo-Gaudio.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018. 
601 Idem. 
602 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração 
Pública. 5. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 161.  

https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
https://ibecoop.org/wp-content/uploads/2016/11/Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-Flavio-Amaral-e-Ronaldo-Gaudio.pdf
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cooperativismo (§ 2º do art. 174 da Constituição), ao estabelecer alíquotas 

diferenciadas da contribuição previdenciária para as cooperativas603”. 

Conforme visto anteriormente, a Lei n. 12.690/2012, para as 

cooperativas de trabalho de produção e de serviços, garantiu, no seu artigo 7º, 

direitos mínimos aos cooperados. Neste ponto em particular defendem Severo 

e Almeida604 que a Lei chancela a fraude, eis que trabalhadores nas mesmas 

condições são tratados de maneira desigual em face dos direitos assegurados 

no artigo 7º do mesmo Diploma Legal. 

Os autores argumentam, ainda, que quando se fala em uma 

cooperativa legítima, não faz sentido, por exemplo, a Lei n. 12.690/2012 

estipular jornada de trabalho de oito horas, pois sócio não cumpre horário. 

Sustentam, igualmente, que os direitos consagrados no artigo 7º da Lei 

referem-se àqueles devidos a trabalhadores subordinados e que o Direito do 

Trabalho não se aplica a uma verdadeira relação entre sócios, o que por si só, 

já deixa entrever a fraude na constituição das pseudo cooperativas605. 

Para a suposta garantia dos direitos previstos no artigo 7º da Lei 

12.690/2012, o § 5º do artigo 7º menciona que na Assembleia Geral 

Extraordinária os cooperados poderão decidir pelo estabelecimento de um 

prazo de “carência na fruição dos direitos previstos606”. 

Caso a cooperativa não realize a Assembleia Geral Extraordinária 

objetivando fixar prazo para a carência na fruição dos direitos mínimos - artigo 

7º da Lei -, terá a entidade que garanti-los imediatamente607. 

Neste particular, a possibilidade de fraude é latente pois, primeiro, 

quando se está diante de uma cooperativa fraudulenta, os pseudo cooperados, 

                                                 
603 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 88.  
604 SEVERO, Valdete Souto; ALMEIDA, Almiro Eduardo de. A nova Lei das Cooperativas de 
Trabalho: a fraude institucionalizada. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-
lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada>. Acesso em: 08 jan. 2018. 
605 Idem. 
606 Idem. 
607 Idem. 

https://jus.com.br/948030-valdete-souto-severo/publicacoes
https://jus.com.br/951993-almiro-eduardo-de-almeida/publicacoes
https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada
https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada
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jamais decidem de fato o que querem, sendo tão somente arregimentados e a 

assinatura na ata da assembleia será “pró forma”608. 

Em um segundo momento, a carência para usufruir os direitos do 

artigo 7º pode ser mais uma artimanha da qual se aproveitará o “dono da 

empresa” que “obrigou a abertura da cooperativa", pois, como já visto 

anteriormente, alguns empresários determinam que seus funcionários se 

associem a cooperativas para continuar laborando, mas, na prática, os 

trabalhadores sequer conhecem os objetivos da cooperativa, muito menos 

decidem seu rumo609. 

Assim, ao não estabelecer um prazo máximo para a carência dos 

direitos previstos no artigo 7º, possibilitou o legislador a fraude ao delegar à 

Assembleia Geral o adiamento da efetivação dos direitos em questão. Não há, 

pois, qualquer empecilho legal de que os “comandados” estabeleçam prazos 

longos de carência, e, o que é pior, tais prazos podem ser repactuados sempre 

que forem “votados” em assembleia, criando-se um “ambiente propício a 

negação de direitos aos cooperativados de maneira definitiva610”. 

Enfrentam também os cooperados das falsas cooperativas outro 

problema que a Lei n. 12.690/2012 permitiu ao garantir a carência da fruição 

dos direitos do artigo 7º, que é a possibilidade de inadimplemento por parte da 

Administração Pública. 

Não é novidade que no âmbito das contratações com a 

Administração Pública tem-se visto dificuldades, por parte de alguns Estados 

em efetuar os pagamentos, nos prazos devidos, pelos serviços ou 

fornecimentos contratados. 

                                                 
608 SEVERO, Valdete Souto; ALMEIDA, Almiro Eduardo de. A nova Lei das Cooperativas de 
Trabalho: a fraude institucionalizada. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-
lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada>. Acesso em: 08 jan. 2018. 
609 CREMONESI, André. Terceirização e as cooperativas de trabalho. In: CREMONESI, André. 
Cooperativas de trabalho: Alternativa de trabalho e renda ou fraude aos direitos trabalhistas. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 50.  
610 SEVERO, Valdete Souto, ALMEIDA, Almiro Eduardo de. A nova Lei das Cooperativas de 
Trabalho: a fraude institucionalizada. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-
lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada>. Acesso em: 08 jan. 2018. 

https://jus.com.br/948030-valdete-souto-severo/publicacoes
https://jus.com.br/951993-almiro-eduardo-de-almeida/publicacoes
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Quando há o inadimplemento, por óbvio, em face do 

descumprimento da cláusula contratual o ente púbico deverá submeter-se às 

penalidades previstas na lei, conforme se depreende da lição de Carvalho 

Filho611: 

Alcança todos os contratos, inclusive os contratos administrativos, 
eis que inexiste previsão a respeito de qualquer prerrogativa especial 
relativa aos efeitos da inadimplência contratual. Por outro lado, não 
se pode considerar o Estado devedor privilegiado sem que haja 
expressa disposição legal. Se for inadimplente, deve arcar com todos 
os ônus decorrentes do seu inadimplemento.  

Assim, quando ocorre o inadimplemento por parte da 

Administração o contratado pode rescindir ou suspender a prestação do objeto 

do contrato612. A Lei n. 8.666/1993, no seu artigo 78, prevê para a rescisão 

contratual que o atraso seja superior a noventa dias613. 

Na prática, o que sói acontecer quando se trata de uma 

cooperativa fraudulenta é que diante do atraso por parte da Administração os 

pseudo cooperados continuam prestando serviços, as vezes por mais de 90 

dias sem receber absolutamente nada. Caso a Assembleia Geral tenha sido 

direcionada e tiver estipulado um prazo de carência longo, os prejuízos são 

ainda maiores, pois os trabalhadores podem ter prestado serviços, por exemplo 

em períodos noturnos e em jornadas extensas e como a Administração atrasou 

o pagamento, simplesmente pagaram para trabalhar. 

                                                 
611 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rev. ampl. e 
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 190. 
612 MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito 
administrativo brasileiro. 39. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 245. 
613 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 11 jan. 2018. 

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...]  
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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Em face da verdade que se descortina da análise da “real” 

intenção do legislador, Severo e Almeida614 afirmam:  

A cooptação da força emancipatória de um cooperativismo 
verdadeiro torna-se evidente: ao reconhecermos aos sócios direitos 
típicos da relação de trabalho subordinado, estamos reconhecendo 
sua realidade: trata-se de trabalhadores que continuarão destituídos 
dos meios de produção; trabalhadores cuja mão de obra continuará a 
ser explorada pelo capital, agora eufemisticamente denominado 
“tomador dos serviços”. E o pior, esse “tomador”, verdadeiro 
empregador da mão de obra dos trabalhadores, se furtará – com a 
benção legal – de suas responsabilidades. 

A lei 12.690 é, pois, esquizofrênica. Fala de autonomia, adesão 
voluntária, não precarização, mas institui uma modalidade de semi-
emprego, em que o trabalhador coloca sua força de trabalho à 
disposição de um empreendimento, mas não tem garantidos, em sua 
integralidade, os direitos trabalhistas. Rompe, portanto, com o projeto 
constitucional. Embora aparentemente protetiva, a lei – de um só 
golpe – condena à falência as verdadeiras cooperativas e à 
desigualdade e precarização os trabalhadores das falsas 
cooperativas de serviço.  

Assim, percebe-se que a discussão não gira em torno da 

possibilidade ou não da participação das cooperativas nos processos 

licitatórios, até porque a Lei deixa isso claro. A complexidade do tema está 

calcada nas “falsas cooperativas”, especialmente nas que apenas fornecem 

mão de obra, cujos “verdadeiros donos” se utilizam dessa forma societária para 

explorar o trabalho alheio, em típica hipótese de precarização da relação 

trabalhista615. 

Quando uma falsa cooperativa participa de um processo licitatório 

sem que sejam inseridas exigências para a comprovação desse fato, os 

trabalhadores serão prejudicados, pois além de ter que se submeter a um 

longo processo judicial para ter o vínculo empregatício reconhecido com a 

“falsa cooperativa”, ainda há que ser comprovado que a Administração deixou 

de fiscalizar a sua contratada para que, dessa forma, a responsabilidade 

                                                 
614 SEVERO, Valdete Souto, ALMEIDA, Almiro Eduardo de. A nova Lei das Cooperativas de 
Trabalho: a fraude institucionalizada. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26416/a-nova-
lei-das-cooperativas-de-trabalho-a-fraude-institucionalizada>. Acesso em: 08 jan. 2018. 
615 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública. 5. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 161.  
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subsidiária do ente público seja declarada - Súmula 331 do TST -, a teor da 

decisão do STF já discutida616. 

Diante do exposto, pode-se constatar que, apesar de parecer ser 

uma proteção aos cooperados a previsão de garantia de direitos mínimos - art. 

7º da Lei n.12.690/2012 -, o fato de ter o legislador permitido que a Assembleia 

Geral determine uma carência para o cumprimento dos referidos direitos dá 

margem a fraudes e, no âmbito das licitações públicas, a situação acaba sendo 

pior, pois se o edital não determinar que a cooperativa comprove sua 

composição legítima, poderá se estar diante de uma intermediação de mão de 

obra que apenas beneficiará o verdadeiro “dono do negócio” que, por óbvio, 

não são os cooperados, caracterizando-se, assim, a precarização dos direitos e 

um claro retrocesso social em desarmonia com os preceitos constitucionais. 

                                                 
616 SILVA, Paulo Fernandes da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e direito do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 203. 
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CONCLUSÃO 

A luta entre classes ao longo da história da humanidade tem 

obrigado os menos favorecidos a encontrar formas de sobreviver e engendrar 

estratégias que mudem suas realidades de vida. 

O cooperativismo é um desses mecanismos. A união de pessoas, 

de forma espontânea e com o objetivo de desempenhar atividades que ao 

mesmo tempo em que lhes trazem uma ocupação mais digna, proporciona não 

apenas retorno financeiro direto pelo labor realizado, mas também melhoria da 

condição de vida da comunidade na qual a cooperativa está instituída e forma a 

própria concepção da economia solidária que visa proteger o trabalhador 

menos favorecido, num contexto onde todos os indivíduos são iguais e não há 

exploração nem do homem, nem do meio ambiente. 

As cooperativas quando criadas legitimamente podem representar 

uma mudança de paradigmas, pois não há que se falar em lucro como 

resultado da união dos cooperados, mas sim em crescimento social e 

econômico uma vez que o sucesso da entidade favorecerá a todos por igual. 

Os princípios e valores que pulsam das entidades cooperativas 

são a mais pura expressão de união e interesse coletivo, que sem sombra de 

dúvidas podem trazer melhorias e perspectivas diferenciadas aos cooperados. 

Quando se fala em cooperativas legítimas, é indispensável que 

seus cooperados entendam e aceitem seus objetivos e filosofia, pois do 

contrário serão uma porta aberta para as fraudes. 

Desde 1971 a Lei n. 5.764 regulou o sistema cooperativo, porém 

sem menção específica às cooperativas de trabalho.  

Na década de 1990, foi inserido no artigo 442 da CLT o parágrafo 

único que excluiu o vínculo empregatício entre os cooperados e a cooperativa e 

entre aqueles e os tomadores dos seus serviços, o que, desde então, vem 

sendo usado como “gatilho” para a criação de pseudo cooperativas cujo 
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objetivo é o lucro de seus idealizadores que, logicamente, não são os 

cooperados. 

Diante dessa realidade, foi sancionada a Lei n. 12.690/2012 com 

a justificativa de que ao se regular objetivamente as cooperativas de trabalho e 

estipular direitos aos cooperados, tais fraudes cessariam. 

Entretanto, ao se analisar minuciosamente a Lei n. 12.690/2012, 

percebe-se que a realidade é outra, pois o legislador ao deixar “brechas”, 

permitiu que as fraudes continuem acontecendo. 

Falsa é a percepção de que no Brasil as leis passaram a regular 

objetivamente as relações e que inibem as práticas fraudulentas, sendo a Lei 

das Cooperativas de Trabalho um exemplo claro dessa situação. 

Nesse sentido, em que pese o diploma em comento determinar, 

no seu artigo 7º, que a cooperativa de trabalho deva garantir direitos mínimos 

aos cooperados, o § 5º do mesmo artigo mitiga tal obrigatoriedade ao permitir 

que a Assembleia Geral Extraordinária estabeleça carência para fruição de tais 

direitos. 

Vale ressaltar que o § 5º do artigo 7º não estipula um período 

máximo para a carência, deixando que os cooperados decidam. 

É nesse particular que a Lei deixa espaço para que as fraudes 

continuem a existir, pois a cooperativa pode ser vista como forma de lucro fácil 

principalmente em momentos de crise econômica. 

Fato é que empresários inescrupulosos enxergam em tal “brecha” 

a oportunidade para obrigar seus funcionários a se filiarem a uma cooperativa 

para continuar laborando, e em sua maioria os “pseudo cooperados” 

desconhecem os objetivos da entidade e votam de acordo com a vontade de 

seu “patrão”. 
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Assim, existe a possibilidade de os trabalhadores terem que 

exercer suas atividades por longos períodos apenas recebendo pelas horas 

laboradas, e neste caso os direitos mínimos se tornam uma falácia. 

Ainda com relação a essa possibilidade de precarização de 

alguns direitos dos trabalhadores, outro ponto importante é a prestação de 

serviços por parte das cooperativas para a Administração Pública. A Lei n. 

8.666/1990 determina que em caso de atraso superior a 90 dias no pagamento 

o prestador de serviço poderá suspender as atividades ou dar por encerrado o 

contrato. 

Essa situação pode fazer com que o pseudo cooperado venha a 

trabalhar sem receber remuneração, ou que a receba em valor inferior ao piso 

da categoria ou ao salário mínimo vigente. 

A Lei n. 12.690/2012, ao permitir que as cooperativas fraudulentas 

se beneficiem com a exploração dos trabalhadores, vai de encontro ao 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Há uma clara contradição entre o § 

5º do artigo 7º e seu caput, que fere os direitos sociais previstos 

constitucionalmente com a intermediação de mão de obra. 

Ao ficar constatada a fraude na constituição da cooperativa, nulos 

serão todos os atos praticados pelos seus “idealizadores”, a teor do disposto no 

artigo 9º da CLT, configurando-se o vínculo empregatício com a cooperativa. 

Quando a “pseudo cooperativa” tiver sido constituída com o único 

intuído de prestar serviços à Administração Pública, tendo participado e 

vencido o certame licitatório, esta responderá subsidiariamente pelas verbas 

trabalhistas relativas ao período laborado, desde que fique comprovada a sua 

culpa in vigilando, conforme decisão proferida pelo STF na ADC n. 16, 

coadunando-se com a nova redação prevista na Súmula n. 331 do TST. 

O grande problema a ser enfrentado em relação às “pseudo 

cooperativas” sem sombra de dúvidas será sua capacidade financeira para 

arcar com as verbas trabalhistas devidas após a Justiça do Trabalho 
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reconhecer a fraude e tornar nulos todos os atos que mascararam a real 

situação, pois se a cooperativa foi constituída com o único intuito de 

locupletamento ilícito, por certo seus idealizadores terão desfalcado a entidade, 

não restando reservas para indenizar os trabalhadores. 

Em que pese a Lei n. 12.690/2012 proibir em seu texto a 

intermediação de mão de obra, as lacunas apontadas neste trabalho deixam 

margem à sua ocorrência, violando, assim, os princípios Constitucionais da 

Dignidade da Pessoa Humana e Vedação ao Retrocesso, significando a 

mercantilização da mão de obra. 
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