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RESUMO   

O trabalho consistiu na discussão acerca do sistema adotado pelas cooperativas de 

trabalho, em especial as cooperativas de serviço, se têm se constituído como um 

mecanismo real de proteção social mais eficaz ou se apenas trata-se de uma forma 

de substituição da relação de emprego e consequente precarização do trabalho, 

como ocorria antes do advento da Lei nº 12.690/12, regulamentadora das 

cooperativas de trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE: Cooperativa de Trabalho; Proteção Social. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cooperativismo é um sistema de organização econômica fundamentado 

na reunião de pessoas, que aspiram ao bem-estar conjunto, visando eliminar os 

desajustamentos sociais acarretados pelo sistema capitalista, cuja finalidade é 

essencialmente econômica, na medida em que busca integrar os seus membros no 

mercado de trabalho, e tem como principais características: participação 

democrática, solidariedade, independência e autonomia. 

Por essa razão, é preconizado pela Organização Internacional do 

Trabalho, consequentemente, pelo Brasil, o qual possui programas de fomento ao 

cooperativismo. 

Não por acaso, diante da prática fraudulenta para um tipo específico de 

cooperativa, as cooperativas de trabalho, em especial aquelas voltadas para a 

intermediação de mão de obra, as quais prestam serviços, impulsionadas com a 

inserção do parágrafo único no art. 442, CLT, por meio da Lei nº 8.949/94, o qual 

estabelece que “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”, foi criada uma lei específica que equipara os 

direitos dos cooperados de cooperativas de trabalho aos trabalhadores com relação 

de emprego. 

A lei nº 12.690/12, conhecida como a Nova Lei das Cooperativas de 

Trabalho, desde então, é o principal instrumento de regulação desse tipo de 

sociedade, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 5.764/71 e o Código Civil. Além 

de reconhecer juridicamente as cooperativas de trabalho, veda a intermediação da 

mão de obra, bem como, cria direitos equiparados aos trabalhistas e fixa 

mecanismos, a fim de combater as falsas cooperativas.  



Diante do exposto, indaga-se se as cooperativas de trabalho têm se 

constituído como um mecanismo real de proteção social mais eficaz ou se trata-se 

unicamente de uma forma de substituição da relação de emprego e consequente 

precarização do trabalho, como ocorria antes da lei. 

Assim, a questão merece ser refletida conforme os princípios do 

cooperativismo e nos termos da recente lei que regulamenta as cooperativas de 

trabalho, a fim de poder analisar se a legislação está cumprindo com o a sua função, 

qual seja, de mecanismo eficaz de proteção social, que se destine a formas e 

organização do trabalho que não possuam os elementos da relação de emprego: 

subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. 

 

2. OBJETIVOS  

O trabalho tem como objetivo geral analisar se a Lei nº 12.690/12, que 

regula as cooperativas de trabalho, se o referido diploma legal tem se constituído 

como um mecanismo de efetiva proteção social ou se ainda vem ocorrendo a 

precarização do trabalho, por meio das falsas cooperativas.  

Para tanto, foram definidos como objetivos específicos: levantar as ideias 

preconizadas sobre o tema pela Organização Internacional do Trabalho; realizar um 

estudo doutrinário a respeito das inovações e controvérsias trazidas pela Lei nº 

12.690/12, a fim de identificar os argumentos divergentes sobre a eficácia ou não 

das cooperativas de trabalho; e efetuar um levantamento jurisprudencial quanto a 

esta espécie de cooperativa, no intuito de investigar a proteção social.  

 

3. METODOLOGIA  

A fim de alcançar os objetivos propostos o trabalho utilizou, quanto ao 

método de abordagem, a pesquisa qualitativa. No que diz respeito aos 

procedimentos, foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

De início, cumpre mencionar que a Lei nº 5.764/71, conhecida como a lei 

do cooperativismo, já abordava em seu artigo 90 a inexistência de vínculo 

empregatício entre uma cooperativa, qualquer que seja o seu tipo, e seus membros. 

Nessa linha, aliás, necessário registrar, quando se examina as 

cooperativas de trabalho, que a Lei nº 8.949, de 09 de dezembro de 1994, 



acrescentou o parágrafo único ao artigo 442, da Consolidação das Leis do trabalho – 

CLT, o qual apenas repete o que já dispunha o mencionado dispositivo legal, 

preceituando que “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 sequência, foi proposto o Projeto de Lei nº 4.622/2004, no intuito de 

modificar a Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) e revogar o supracita dispositivo 

legal, dispondo sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de 

trabalho, o qual foi transformado em lei ordinária, qual seja a Lei nº 12.690/12, que 

reconheceu juridicamente as cooperativas de trabalho, além de garantir direitos aos 

seus membros e fixar instrumentos de combate às cooperativas de intermediação de 

mão de obra atendendo completamente à Recomendação nº 193/2002 da OIT, 

sobre a promoção das cooperativas1. 

Salienta-se que a nova lei das cooperativas de trabalho surgiu com dois 

objetivos: desestimular a criação e combater as falsas cooperativas, forma de 

precarização do trabalho; e, apoiar a constituição e o fortalecimento de cooperativas 

de trabalhadores, cujo desejo é o de melhorar as suas condições de vida, social e 

economicamente. 

O diploma legal em questão, outrossim, define uma 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. 

Posto isso, verifica-se que três são suas características: proveito comum, 

autonomia e autogestão. 

Não obstante, a referida lei elenca em seu artigo 4º os tipos de 

cooperativas de trabalho, que são dois: de produção, aquela constituída por sócios 

que contribuem com trabalho para a produção em comum de bens, e de serviço, 

voltada à prestação de serviços especializados a terceiros sem que haja o 

pressuposto da relação de emprego. 

Nesse diapasão, cabe ressaltar que foram excluídos de sua regulação 

quatro tipos de cooperativas, em cujo exercício profissional é individual e pode ser 

                                                             
11 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira da. A nova lei de cooperativas de trabalho no Brasil: 
novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho, Ipea, nº 53, p. 65-74, nov. 2012, p. 65. 



cumulado com outros vínculos de trabalhos de natureza distinta, quais sejam: 

cooperativas de assistência à saúde, as cooperativas de profissionais liberais em 

que os sócios exercem suas atividades em seus próprios estabelecimentos e as 

cooperativas de médicos, os quais recebem honorários por procedimento realizado2. 

Necessário abordar, ainda, a inovação, constante em seu artigo 7º, 

referente ao dever da entidade, de garantir aos sócios, embora não sendo 

empregados, certos direitos tipicamente trabalhista. 

Acerca do tema, argumentam alguns autores3 que essa extensão de 

direitos aos cooperados, antes privativos dos trabalhadores empregados, é uma 

maneira estratégica, criada pelo legislador, para o combate da criação e proliferação 

de cooperativas fraudulentas. 

É preciso, contudo, destacar que a ampliação dos direitos aos 

cooperados arcará um aumento nos encargos da sociedade cooperativa, podendo 

inviabilizar as legítimas que dispõem de patrimônio reduzido ou contem com 

pessoas extremamente simples como sócios4. 

Ainda quanto aos direitos dos cooperados, existe um questionamento no 

que diz respeito à coerência da lei ao estabelecer jornada de trabalho aos 

cooperados autônomos, haja vista a existência de risco, em especial nas 

cooperativas de prestação de serviço, de caracterização de verdadeira relação de 

emprego, inclusive em face do tomador de serviço, embora não devidamente 

formalizada5. 

Por último, aponta-se que a legislação em estudo trouxe um capítulo 

relativo à contenção das fraudes, designando ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

no âmbito de sua competência, a fiscalização das cooperativas de trabalho, bem 

                                                             
2 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira da. A nova lei de cooperativas de trabalho no Brasil: 
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<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BCB2790012BCF0F046C68D9/prog_cooperativatrabalho2.pdf.> 
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121, p. 119. 
5GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei nº 12.690/12 e o direito do trabalho. Revista 
TST, Brasília, v. 78, n. 3, p. 76-92, jul/set 2012 , p.83. 
 



como aplicação de penalidades, a fim que de haja o cumprimento da legislação 

aplicável. 

Nessa esteira, penaliza as cooperativas de trabalho que intermediarem 

mão de obra subordinada, bem como os contratantes de seus serviços, por meio de 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na 

reincidência, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

No tocante a intermediação de mão de obra subordinada, determina que 

haverá sua presunção em caso de relação contratual estabelecida entre o tomador 

de serviço e a cooperativa de trabalho quando não houver a coordenação das 

atividades, objeto social da cooperativa, realizadas fora de seu estabelecimento. 

E, finalmente, dispõe que, em caso de constituição ou utilização de 

cooperativa de trabalho para fraudar a legislação trabalhista, os responsáveis se 

sujeitarão às sanções penais, civis e administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação 

judicial visando à dissolução da cooperativa e, em se tratando de sócio, dirigente ou 

administrador, condenado como responsável pela fraude, ainda, ficarão inelegíveis 

para qualquer cargo em cooperativas de trabalho, pelo período de até cinco anos, 

contado a partir da sentença transitada em julgado. 

 

5. RESULTADOS 

Acerca do tema abordado no trabalho, Paul Singer argumenta que a 

criação do marco legal para as cooperativas de trabalho, generalizando os direitos 

trabalhistas como direitos humanos de todos os que trabalham, sejam autônomos 

individuais ou coletivos, é a fórmula para combater a precarização do trabalho, uma 

vez que enquanto não houver essa generalização haverá empresários reduzindo 

seus custos e violando direitos por meio das falsas cooperativas6. 

Contudo, este não é um entendimento unânime. Isso porque, quando a 

legislação nem bem entrou em vigor, já haviam alguns doutrinadores divergindo 

quanto às suas repercussões. 

Com isso, destaca Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro, que 

o intuito da nova lei ao conferir direitos sociais aos cooperados, que, 

originariamente, eram atribuídos aos trabalhadores subordinados, estendidos aos 
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trabalhadores avulsos, em virtude de norma constitucional, é a promoção da 

terceirização, conferindo-lhe requisitos de regularidade, a fim de reduzir a clássica 

relação de emprego, na qual é mais intensa a proteção social7. 

Corroborando para o exposto, Rúbia Zanotelli de Alvarenga acentua a 

inadequação da estipulação de direitos trabalhistas aos sócios cooperados, por 

acarretar a redução do trabalho subordinado e do direito social ao pleno emprego, o 

qual considera, sem dúvida, a única forma de resguardar a dignidade humana e os 

direitos essenciais a uma vida digna8. 

Por sua vez, Rodrigo de Lacerda Carelli afirma que a Lei nº 12.690/12 

representa um museu de grandes novidades por não trazer nada de novo, apenas 

motivando uma maior sobrecarga na Justiça do Trabalho, além de enfatizar a 

desnecessidade do dispositivo que confere direitos aos cooperados, uma vez que a 

Constituição Federal já prevê direitos fundamentais a todos os trabalhadores, além 

do que uma cooperativa de trabalho, cuja finalidade é a melhoria das condições de 

trabalho dos cooperados, jamais poderia desrespeitar os direitos fundamentais 

mínimos do trabalhador9. 

Ainda quanto às críticas, Gustavo Filipe Barbosa Garcia ressalta que, 

apesar de a nova lei apresentar dispositivos adequados, ela não veda, de forma 

clara e adequada, a terceirização de atividade-fim, visto autorizar que as 

cooperativas adotem qualquer objeto social, o que poderá ensejar em um aumento 

de relações triangulares de trabalho, se, contudo, formalizar o vínculo de emprego10. 

E prossegue, assinalando que, quanto ao dispositivo que autoriza a 

prestação de serviço especializado fora do estabelecimento da cooperativa, por 

meio de coordenação realizada por um cooperado eleito em reunião específica, 

existe um enorme risco de, na realidade, surgir uma subordinação do cooperado ao 

                                                             
7 CASTRO, Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de. As relações e a disciplina legal das cooperativas de 
trabalho. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, 
primavera 2013, p.32-53, p.52. 
8 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Cooperativas de trabalho e direitos trabalhistas: Redução do trabalho 
subordinado. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, 
primavera 2013,  p.102-113, p. 112. 
9 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. A nova lei de cooperativas de trabalho. Revista Científica Virtual da Escola 
Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, primavera 2013, p.22-31, p. 28. 
10 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei nº 12.690/12 e o direito do trabalho. 
Revista TST, Brasília, v. 78, n. 3, p. 76-92, jul/set 2012 , p.91. 



gestor da cooperativa, acarretando, por consequência, a existência de relação de 

emprego11. 

Por fim, cumpre registrar a tese de Clara Marinho Pereira e Sandro 

Pereira Silva, a qual exprime que a falha da legislação em estudo está no 

enfraquecimento da fiscalização das cooperativas de trabalho, visto considerá-las 

como sociedade civil, assim, só estarão sujeitas à fiscalização quanto ao 

cumprimento dos direitos do trabalho se tiver sócios e empregados celetistas12. 

Não por acaso, estudos jurisprudenciais demonstram que a nova lei não é 

efetiva, pois, afinal, verifica-se que mesmo com a sua vigência, existem as falsas 

cooperativas, as quais tem por objetivo fraudar o vínculo empregatício. 

Isso porque, além de não adotarem a expressão “cooperativa de 

trabalho”, de cunho obrigatório, em sua denominação social, observa-se que os 

cooperados vêm exercendo atividade laboral sem respeitar os princípios 

cooperativistas, preenchendo os requisitos que compõem a relação de empregos, 

previstos nos artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, o que significa 

que a prestação de serviço é não eventual, com pessoalidade, mediante 

subordinação jurídica e pagamento de salário13. 

Não bastasse isso, nota-se que as cooperativas de trabalho não exercem 

a sua finalidade de assistência mútua e tampouco respeitam os princípio e valores 

norteadores do cooperativismo, pois a associação há sido considerada como 

exigência obrigatória para admissão em certos postos de trabalho, afrontando o 

princípio da adesão livre e voluntária; os associados não estão sendo convocados 

para participarem das assembleias gerais, a fim de deliberarem, bem como o corpo 

diretivo é fixo, desrespeitando o princípio da gestão democrática; e que está 

ocorrendo uma verdadeira precarização do trabalho, ao passo em que é possível 

examinar que as cooperativas vem sendo utilizadas para intermediarem mão de 

obra e exercer atividade-fim do tomador de serviço, assegurando os indícios de 

fraudes até então apresentados.  

                                                             
11 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei nº 12.690/12 e o direito do trabalho. 
Revista TST, Brasília, v. 78, n. 3, p. 76-92, jul/set 2012 , p.92. 
12 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira da. A nova lei de cooperativas de trabalho no Brasil: 
novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho, Ipea, nº 53, p. 65-74, nov. 2012, p. 70. 
13 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (2ª Região). Processo nº 0002526-22-2012-5-02-0362, 2ª Vara do 
Trabalho de Mauá, Juíza: Patrícia Cokeli Seller, julgado em 22.03.2013. p.04. Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/pesquisa-jurisprodencia-por-palavra-sentenca>. Acesso em: 16 de jun. 2015. 

 



Ante todo o exposto, conclui-se que muito embora a Lei nº 12.690/12 haja 

surgido no intuito de combater as falsas cooperativas de trabalho e, 

consequentemente, a insegurança das relações de trabalho, das quais empresários 

e tomadores utilizavam-se para diminuir custos do empreendimento, a mesma não é 

efetiva, dado que seu fundamento não está sendo cumprido, e como resultado, 

sobressaem-se as falsas cooperativas, também chamadas de cooperativas de 

fachada, as quais fraudam vínculo empregatício, distorcendo visivelmente o sentido 

do cooperativismo. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cooperativismo, vertente da economia solidária, é um sistema que 

considera as cooperativas como forma ideal de organização das atividades 

socioeconômicas da humanidade, permitindo a compatibilização da identidade do 

indivíduo com o objeto do seu trabalho em um sistema de produção em que se 

valoriza a democracia e a participação. 

Nessa linha, por cooperativa de trabalho, entende-se a sociedade 

constituída por trabalhadores, a fim de que desenvolvam o exercício de suas 

atividades profissionais, com proveito comum, autonomia e autogestão, visando à 

obtenção de melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições 

gerais de trabalho. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o sentido de uma 

cooperativa, modelo de empresa sustentável e participativa, é enfatizar a seguridade 

do trabalho, por meio das condições de trabalho oferecidas, e fomentar a 

democracia e inclusão social no ambiente laboral. 

Em vista disso, além de contribuir com as quatro dimensões do objetivo 

geral de criação de trabalho decente para todos, quais sejam trabalho produtivo, 

proteção social, respeito dos direitos e da voz, promove o seu estímulo, por meio de 

atividades de promoção, associação e desenvolvimento da capacidade e 

assessoramento sobre políticas públicas. 

Por essa razão, defende as cooperativas, por meio de Recomendações, 

mais especificamente a Recomendação nº 193/2002, denominada de “Promoção 

das Cooperativas”, a qual sustenta, em linhas gerais, que os governos consolidem 

políticas públicas que estimulem as cooperativas conforme seus valores e princípios. 



Ocorre, inclusive, que o Brasil também estimula o sistema cooperativista. 

Prova disso, foi o surgimento da Lei nº 12.690/2012, conhecida como a Nova Lei das 

Cooperativas de Trabalho, que teve origem no Projeto de Lei nº 4.622/2004, cuja 

justificativa foi a de combater a formação das falsas cooperativas de trabalho, em 

razão das lacunas existentes na Lei nº 5.764/71 acerca das cooperativas de mão de 

obra. 

Acerca do tema, salienta-se que há divergência e polêmica existentes, 

uma vez que certas correntes enxergam as cooperativas de trabalho como a saída 

para o futuro nas relações e organizações de produção, enquanto outras mantêm 

desconfiança em seus propósitos e possibilidades. 

Infelizmente, conclui-se que, embora a Lei nº 12.690/12 tenha surgido 

como instrumento para combater as falsas cooperativas de trabalho, não há 

efetividade, dado que seu fundamento não está sendo cumprido, e como resultado, 

vem ocorrendo a precarização do trabalho por meio das chamadas de cooperativas 

de fachada, as quais fraudam vínculo empregatício, distorcendo visivelmente o 

sentido do cooperativismo. 
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