
DESMITIFICANDO O COOPERATIVISMO DE TRABALHO  
 

O cooperativismo é no conceito mais simplista um modelo de reunião de pessoas com 

objetivos comuns, entretanto, essa simplicidade nos dias atuais parece ser impossível de 

ser entendida principalmente pelos entes de fiscalização do Estado. 

 

 

Cooperativismo de trabalho nada mais é do que a busca da redução da interferência de 

terceiros na relação da forca direta do trabalhador com empresas e com o mercado em 

geral, buscando suprir as necessidades da sociedade moderna, simples assim. Deveria 

ser visto como ferramenta de libertação do trabalhador frente ao capital, e não como 

instrumento de exploração do trabalhador como insiste em defender alguns setores do 

Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. 

 

 

A defesa do cooperativismo e sua própria sobrevivência passa necessariamente pela 

quebra dessa visão deturpada, ultrapassada, protecionista e arcaica de que somente se 

protege o trabalhador se ele for empregado, ou seja, se ele estiver sob o manto da CLT, 

conjunto de normas vigente desde 1940, hoje verdadeira colcha de retalhos que regula 

relações de quem não quer ser regulado, massificando a idéia de que todo empresário é 

explorador e todo trabalhador é o explorado. 

 

 

Há vida além do registro em carteira, o cenário é outro, as pessoas são outras, as 

necessidades mudaram, existem crises mundiais, e, fortalecer o cooperativismo é dar ao 

trabalhador a possibilidade de sobreviver com melhores condições de trabalho, 

melhorando sua autonomia e seus rendimentos, fazendo verdadeira e efetiva 

distribuição direta de renda, com efetiva mudança social. 

 

 

O objetivo das políticas públicas adotadas na Republica dos Sindicalistas é enfraquecer 

qualquer forma de trabalho que não passe pelo modelo celetista, porém, não devemos 

nos calar, já que no mundo moderno esse modelo não se sustenta como via única, pode 

sim coexistir com outras formas de trabalho dentre elas, com certeza, sobressai o 

cooperativismo. Será que o objetivo é proteger o trabalhador ou o rendimento dos 

repasses aos cofres dessas entidades? Sabemos a resposta. 

 

 

Desmitificar o cooperativismo de trabalho é fortalecer o movimento de enfrentamento 

daqueles que não conseguem se despojar do preconceito, da falsa premissa de sua 

vinculação a fraude, a precarizaçao e a derrocada do trabalhador e em contrapartida 

fortalecer a liberdade de associação e as inúmeras possibilidades de garantias de 

independência do mesmo trabalhador frente ao capital.  

 

 

É entender através do estudo focado em casos reais de cooperativas de trabalho, onde os 

princípios cooperativos são aplicados, que esse modelo é um dos mais apropriados e 

adequados ao desenvolvimento de países como o Brasil, principalmente em épocas de 

crise, pois possui capacidade de garantir atividade remunerada, mesmo diante da 

desaceleração da economia. Divide-se o pouco, que pode ser muito, diante do nada.  



Quanto à questão de sustentação jurídica, há um conjunto legal de normas que devem 

servir de garantia de legalidade e licitude ao cooperativismo de trabalho, desde preceitos 

constitucionais até legislação especial, como a Lei 12.690/2012.  

 

 

Podemos destacar na Constituição o Artigo 5º, XVIII - “a criação de associação e, na 

forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento”; Artigo 146, inciso III, alínea “c”- “a lei 

complementar dará tratamento adequado tributário ao ato cooperativo praticado pelas 

sociedades cooperativas”; Artigo 170, IV – “respeito ao princípio da livre 

concorrência” e Artigo 174, § 2º - “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e 

outras formas de associativismo”. 

 

 

Temos respaldo na Organização Internacional do Trabalho através da Recomendação nº 

193, de 2002, sobre a Promoção de Cooperativas e até mesmo o artigo 86 da Lei 

5.764/71 – “as cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde 

que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e esteja de conformidade com a presente 

Lei”. 

 

 

Isso sem contar a Lei das Cooperativas de Trabalho (12690/2012) que deveria ser vista 

como o marco de regulação e segurança jurídica as cooperativas de trabalho, juntamente 

com o artigo 442 da CLT, em seu parágrafo único. Assim, não restam duvidas de que a 

questão não é de fundamento legal, mas sim de quebra de paradigmas e aplicação de 

conceitos de flexibilização nas relações de trabalho. Respeito à lei e as necessidades do 

mercado. 

 

 

Há segmentos em que utilizar cooperativas é uma das poucas alternativas de viabilidade 

operacional, como no caso das empresas de Atenção Domiciliar, onde em razão das 

peculiaridades da atividade a liberdade e autonomia do profissional cooperado acabam 

proporcionando a sobrevivência do setor. As necessidades reais desse modelo 

assistencial não são compatíveis com o engessamento peculiar ao empregado com 

vinculo laboral. 

 

 

Ainda na área da saúde, profissionais autônomos se reúnem em cooperativas para obter 

maior poder de negociação em um mercado cada vez mais contratualizado e 

judicializado, citando-se casos de sucesso, entre anestesistas, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos e até mesmo médicos. 

 

 

Em todos os setores da economia moderna o cooperativismo pode conviver com 

modelos mais conservadores de formas de trabalho, mas o que não se pode é querer 

aniquilá-lo, sob falsas premissas de que o trabalhador cooperado seria mais explorado, 

pois isso não á verdade. 

 



O trabalhador cooperado merece respeito e proteção, não podendo ser objeto de 

preconceito das autoridades, que diante da ineficácia de seus braços fiscalizatórios, opta 

por simplesmente atacar o modelo, o que não se pode permitir. 

 

 

Cooperativa é sinônimo de evolução das relações de trabalho, com valorização do 

trabalhador, respeitando sua vontade, sua autonomia, sua liberdade de associação e sua 

possibilidade de ser melhor remunerado, privilegiando modernidade e flexibilização, 

libertando o país dessas amarras retrogradas que o impedem de evoluir. Chega de 

proteger quem não precisa ser protegido, chega de tratar o individual como coletivo, 

chega de interferência do Estado nas relações particulares. Precisamos crescer, evoluir e 

cooperativismo de trabalho é ferramenta essencial para tanto.  
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