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O COOPERATIVISMO E A FUNÇÃO SOCIAL NA ÁREA 
DA SAÚDE 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE EM GERAL 

 

- QUEBRA DE PRECONCEITO DOS ENTES PÚBLICOS 

 

- IDENTIFICAÇÃO DE PECULIARIDADES DO SEGMENTO 

 

- LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS 

 

 

A importância do COOPERATIVISMO não é mais assunto que se 
discuta, bem como seu reconhecimento internacional, tanto é 
verdade que 2012 é o ANO DO COOPERATIVISMO, denominado 
pela ONU – Organização das Nações Unidas. 
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REGULAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

CÓDIGO CIVIL: 

 

Artigo 421: A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato. 

 

Artigo 422: Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 

Artigo 5 º, XXIII: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

 

Artigo 170, III: A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: 

III - função social da propriedade; 

 

Igualmente trata do assunto o artigo 182, parágrafo 2 o. e 186, 
ambos da Constituição Federal. 

 

Ainda, temos o princípio da dignidade da pessoa humana e da 
livre iniciativa, no artigo 1º, inciso III e IV, respectivamente: 

 

Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
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Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Essa regulamentação diz respeito à função social do contrato, como 
necessário marco legal, mas não é de agora que se defende o que 
se denominou de função social, basta observar-se um breve 
histórico vinculado a relação contratual trabalhista. 

 

 

BREVE INTRODUÇÃO HISTÓRICA: 

 

A amplitude da matéria nos leva a limitação da função social com 
relação ao contrato de emprego na área da saúde e a verdadeira 
função social das empresas do segmento da saúde complementar. 

 

Podemos dizer que o direito ao emprego e ao trabalho digno, 
discute-se desde os idos do fim da Primeira Guerra Mundial, 
quando várias nações passaram a defender preceitos de defesa do 
cidadão em si e de normas de proteção social e garantia de direitos 
fundamentais.  

 

Essa conscientização foi amadurecendo, com foco no ser humano 
sendo possuidor de direitos fundamentais, podemos dizer que o 
precursor foi o México, em sua Constituição Federal, de 1917, 
depois a Alemanha pela Constituição Alemã, também conhecida 
como “Constituição de Weimar”, de 1919, onde surgiu um sistema 
de seguros sociais e abriu a possibilidade de colaboração dos  
trabalhadores com os empregadores quanto à discussão e 
aprovação de salários e demais garantias trabalhistas.  

 

Ainda, em 1919, surgiu a Organização Internacional do Trabalho, 
O.I.T., através do Tratado de Versalles, a qual se deu o poder de 
proteção das relações de trabalho internacionalmente, por meio de 
recomendações e convenções, equiparadas às nossas Emendas 
Constitucionais.  
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Podemos citar a Convenção nº 44, da OIT, de 1934: “o 
desemprego deve ser involuntário; o postulante à prestação 
por desemprego deve ser uma pessoa que ganhe normalmente 
a vida mediante trabalho assalariado; o requerente deve ser 
apto para o trabalho, pois, em caso de doença ou invalidez, 
ser-lhe-ão asseguradas as prestações correspondentes, não o 
auxílio-desemprego”. 

 

Em 1944, tivemos a Declaração da Filadélfia, que trazia: “o 
trabalho não é uma mercadoria; a liberdade de expressão e de 
associação é uma condição indispensável para o progresso 
continuado; a pobreza, onde quer que exista, constitui um 
perigo para a prosperidade de todos; a luta contra a 
necessidade deve ser mantida com incansável energia no seio 
de cada nação e mediante esforço internacional contínuo e 
concentrado, com o qual os representantes dos trabalhadores 
e dos empregadores, cooperando em pé de igualdade com os 
dos governos, participem em discussões livres e decisões de 
caráter democrático com vistas a promover o bem comum”.  

 

Podemos mencionar a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, aprovada em 1948, que prevê direitos trabalhistas: 

 “Art. XXIII. Todo homem tem direito ao 
trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho, e à 
proteção contra o desemprego. Todo homem 
que trabalha tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim 
como a sua família, uma existência compatível 
com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de 
proteção social”.  

“Art. XXV. Todo homem tem direito a um 
padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
e direito à segurança em caso de desemprego, 
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doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros 
casos deperda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle”.  

 

 

Chegamos ao artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 
o qual é um dos pilares do Estado Democrático de Direito.  

 

Desnecessário adentrarmos na legalidade da contratação de mão 
de obra através do cooperativismo, pois tal condição encontra 
embasamento em vasto conjunto de normas legais, e, certamente 
não poderia haver os questionamentos que se fazem nos dias de 
hoje pelos chamados entes públicos. 

 

Tudo isso para concluirmos que o direito ao trabalho objetiva dar 
uma vida digna ao cidadão que depende de sua força de trabalho 
para seu sustento e de sua família, proporcionado diretamente pelo 
TOMADOR DO SERVIÇO, além do direito a assistência e proteção 
por parte do ESTADO. 

 

Isso mesmo, há um binômio na proteção desse cidadão que 
depende de sua força de trabalho, (1) OBRIGAÇÃO DE QUEM SE 
BENEFICIA COM SUA MÃO DE OBRA aliada a (2) PROTEÇÃO 
PELO ESTADO. 

 

Aí reside uma das falhas e injustiças em nosso País, pois o 
ESTADO não cumpre seu papel, e busca mediante políticas 
ideológicas intervir na relação AUTÔNOMA entre os atores da área 
da saúde. Isso não aceitando, sob nenhuma hipótese a utilização 
de mão de obra cooperada. O que é um grande equivoco. 

 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

 

A função social empresarial, em apertada síntese, seria a garantia 
de que a dignidade da pessoa humana deva ser sempre levada 
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em consideração nas atividades empresariais, aliada a busca 
pelo lucro. O lucro, não deve ser mais o objetivo único do 
empresário, mas não pode simplesmente perder a relevância. 

 

O melhor dos mundos é encontrar o perfeito equilíbrio entre o bem 
comum e a busca pelo lucro, como não perder a essência do 
capitalismo sem prejudicar o coletivo social. 

 

Há quem considere, nas palavras de Vera Helena de Mello Franco, 
“a função social como meio para promover a solidariedade entre 
membros da Comunidade”. 

 

Importante destacar que há divergências doutrinárias quanto ao que 
seria a função social, como se atingir os seus objetivos, entretanto, 
é de se dizer que em verdade não podemos delimitar um conteúdo 
único e determinado para o que viria ser a função social. 

Podemos dizer então que o sujeito passivo na função social é a 
coletividade, pois em proveito dela é que deve ser pautada a 
atuação da empresa. 

 

Divergem sobre a busca da efetivação da função social, se está se 
daria através da aplicação do Princípio da LIVRE INICIATIVA ou 
mediante a INTERVENÇÃO DO ESTADO. No meu entendimento, 
deve prevalecer a livre iniciativa, com a menor participação possível 
do Estado. 

 

Isso porque a defesa do intervencionismo estatal sob a ótica de 
defesa da função social de qualquer atividade nos levará 
certamente aos regimes totalitários, dos quais não temos boas 
recordações. É sabido que sob o falso manto da proteção social, da 
justiça social, se colocam por vezes interesses não tão 
republicanos, nem tão nobres. 

 

Tecnicamente a orientação legal é aberta e não impõe limites, pois 
não apresenta limites seguros para definir até onde a função social 
pode se sobrepor a propriedade privada. Portanto, a interpretação 
fica a carga da Doutrina e dos Tribunais. 
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No que tange a área da saúde existem peculiaridades que fazem do 
tema “FUNÇÃO SOCIAL” algo muito mais amplo e complexo do que 
a simples leitura dada a “função social do contrato” a luz do Código 
Civil.  

 

Na área da saúde, protege-se o bem maior que é a VIDA, e, deve-
se atentar para peculiaridades e também para a FUNÇÃO SOCIAL 
DA EMPRESA, não se limitando a buscar o protecionismo comum 
em nosso ordenamento jurídico no que tange a hipossuficiência do 
“trabalhador”. 

 

A sociedade empresária está imbuída da denominada função social 
da empresa que, em suma, afasta a visão individualista e egoística 
do direito clássico, pela qual a sociedade empresária se limitaria a 
busca pelo lucro, em favor da transposição dos interesses coletivos.  

 

Assim, sujeitos indeterminados (empregados/colaboradores) têm 
seus interesses umbilicalmente ligados à própria existência da 
“empresa”, quiçá à existência de uma vida digna.  

Por isso, a sociedade empresária moderna funcionaliza-se1 no 
interesse da denominada coletividade, cuja pedra de toque, ou 
melhor, seu maior exemplo são os colaboradores, sejam 
empregados ou prestadores de serviços (cooperados), que 
açambarcam o seu papel econômico e a sua própria dignidade por 
meio da “empresa”. 

 

Na área da saúde o que se busca é a preservação ou recuperação 
do indivíduo, preservando-se a VIDA, e as empresas que atuam 
nesse segmento tem papel preponderante no desenvolvimento da 
sociedade e de seus membros, pois sem condições dignas de 
saúde, nada mais será realizado com plenitude. 

 

                                           
1
 FRANCO, Vera Helena de Mello. A função social da empresa in Revista do Advogado nº 96, ano 

XXVII: março de 2.008. Temas atuais sobre direito comercial. São Paulo, 2.008. p. 131: “O nomem 

“função” encerra a conotação de um dever de agir no interesse de outrem que não no daquele a quem se 

atribui a função” 
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As empresas, principalmente aquelas relacionadas a ATENÇÃO 
DOMICILIAR, ao tratamento na casa do paciente, o denominado 
HOME CARE, possuem uma função social diretamente verificada 
no dia a dia, no seu cotidiano, pois com o fruto dessa atuação 
tornam a sociedade  mais harmônica, no ponto que, buscam trazer 
conforto, no mínimo, aos doentes e familiares. 

 

Essa atuação complementar se reflete diretamente na maneira 
como esse grupo familiar irá se comportar no meio em que vive, 
pois com o auxílio dos cuidadores, da equipe multidisciplinar, se 
minimiza o momento difícil vivido, e, obviamente no trabalho, nas 
relações interpessoais aquele que é cuidado direta ou indiretamente 
se relacionará de maneira mais pacifica. 

 

Aí reside sua função social, mas não é só, a amplitude extrapola o 
ambiente pessoal e familiar e atinge a própria atuação do Estado, 
pois é com esse serviço complementar que se busca suprir as 
deficiências conhecidas do Sistema Público de Saúde, onde faltam 
leitos, faltam médicos, enfim, onde o caos está instalado. 

 

A atuação das empresas de Assistência Complementar à Saúde, e 
até aquelas de atenção domiciliar tem papel social relevante ao 
passo que sem elas o caótico sistema de saúde estaria ainda pior, 
com mais e mais doentes padecendo com a falta de estrutura do 
sistema. 

 

A liberação de leitos hospitalares para os mais necessitados, 
possível somente com a atuação dessas empresas, é de maneira 
indireta, outra função social do segmento. 

 

O segmento de saúde complementar possui um papel econômico 
voltado para um direito de índole fundamental, qual seja, a saúde 
pública, o que potencializa a sua função social à vista de que, 
difusamente, dignifica a saúde da população brasileira.  

 

Não há como deixar de reconhecer-se a relevante função social 
desse segmento, pois sequer se faz necessário qualquer 
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aprofundamento de estudo para atentar-se ao preciosismo e a 
vitalidade dele para a Sociedade Brasileira. 

 

Assim, uma empresa pode ser considerada socialmente 
responsável quando, além de cumprir todas as obrigações legais 
junto a seus colaboradores, proporcionar algo mais, um plus, um 
adicional a esse mesmo público, ultrapassando os limites legais. 
Quando busca auxiliar a própria coletividade. Vai além da simples 
função social, que se daria nos exatos limites do que se lhe impõe 
legalmente. 

 

Importante mencionar que na visão da sociedade ainda a missão 
primordial que se espera de uma empresa é a geração de 
empregos, e isso somente se faz possível, ante a elevada carga 
tributária em nosso país, através da flexibilização das leis 
trabalhistas, ou de maneira mais objetiva, através da utilização de 
meios alternativos de contratação, tal como através de 
COOPERATIVAS. 

 

Segundo pesquisa realizada pela Revista Exame, por meio do 
Instituto Vox Populi, a respeito da missão de uma empresa privada, 
93% dos brasileiros mencionaram a geração de empregos [...] o 
item menos citado, por apenas 10%, foi o lucro”. 

 

Gerar empregos não significa contratar no regime celetista, visão 
que somente se faz presente nos entes públicos, que se recusam a 
aceitar a realidade, qual seja, de que empregar não pode se limitar 
a registrar. 

 

É inadmissível que empresários conservadores insistam em traçar 
estratégias objetivando apenas sua plena satisfação material, sem 
considerar a dignidade da pessoa humana, e a plena realização da 
justiça social, e certamente, esse não é o pensamento 
preponderante nos empresários do segmento de atenção domiciliar, 
por exemplo. 
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Por outro lado, falar em função social não é expurgar a busca pelo 
lucro, pois isso é utópico, o empresário não sai de casa para ajudar 
ao próximo, apenas, sai para ganhar dinheiro.  

 

No âmbito empresarial é perfeitamente possível a convivência do 
lucro, com a responsabilidade social, porque esta não-
obrigatoriamente inibe aquele, e nem poderia fazê-lo, senão 
estaríamos diante da socialização do patrimônio particular, e não é 
isso que se busca quando se persegue a função social da empresa. 

 

O cooperativismo é uma das formas mais atuais de se fazer justiça 
social no que tange a empregabilidade, pois auxilia segmentos, 
como o da saúde e aumenta a renda dos cooperados.  

 

 

COOPERATIVISMO – FUNÇÃO SOCIAL: 

 

No que tange ao cooperativismo a sua própria essência, desde os 
primórdios nos idos de 1760, com os moinhos cooperativos ingleses 
de Woolwich e de Catham até os dias atuais, já seria suficiente para 
que não houvesse qualquer questionamento quanto a sua função 
social. 

 

Isso mesmo, o sistema cooperativista é por si só um elemento 
preponderantemente realizador de justiça social, de efetivação da 
função social de uma atividade, de respeito amplo ao princípio da 
dignidade da pessoa humana.  

 

Óbvio e essencial que não falamos das pseudo-cooperativas, das 
falsas cooperativas, mas sempre das verdadeiras sociedades 
cooperativas, aquelas que seguem os princípios basilares do 
cooperativismo, essas sim, são lindas, no sentido social da palavra, 
essas valem a pena, essas nos levam a defendê-las ferrenhamente.  

 

Podem até mesmo ser um aliado eficaz na persecução do respeito 
ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pois na prática, nas 
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verdadeiras cooperativas é exatamente o que acontece. O 
Cooperado atinge melhoria substancial em sua vida profissional e 
financeira. 

 

O cooperativismo tem papel fomentador da renda de uma série de 
sujeitos indeterminados que depositam nas tomadoras do serviço 
cooperado a dignificação de suas vidas, por meio do trabalho ou da 
prestação de serviços.  

 

Observa-se, que a contratação se dá mediante contratos escritos, e 

na modalidade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERADOS, 

precedido de todas as verificações legais, portanto, equiparada a 

ato jurídico perfeito, não passível de presunção de fraude. Como se 

tem feito, salvo brilhantes exceções, como a Dra. Emanuela 

Angélica Carvalho Paupério, Juíza do Trabalho da 31 ª Vara do 

Trabalho da Capital. 

 

De maneira menos doutrinária e mais prática não podemos nos 
distanciar da “guerra” enfrentada pelas empresas do segmento de 
saúde com relação à utilização de mão de obra cooperada. 

 

O MPT, defendendo seus interesses, seja por questões que 
entende como legalistas, seja por posicionamentos ideológicos vem 
promovendo uma verdadeira batalha campal com as empresas do 
segmento de Atenção Domiciliar. 

 

Não queremos de maneira alguma discutir a legalidade dessa 
atuação, esse não é nosso objetivo, mas sim defender a 
“NECESSIDADE” do segmento em sobreviver dadas as suas 
peculiaridades. 

 

Isso mesmo, sobreviver, pois não se faz possível ao segmento, de 
modo geral, a manutenção das atividades, senão quando utilizada a 
mão de obra cooperada. 

E por que não usar??  Se há previsão legal, se as regras do 
cooperativismo são respeitadas, se não estão presentes os 
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requisitos do artigo 3 º da Consolidação das Leis do Trabalho, o que 
há de tão errado em utilizar essa modalidade de contratação?? 

 

NADA, absolutamente nada de concreto, apenas a defesa 
incessante de interesses políticos e ideológicos, pois o cooperado, 
no segmento, está feliz, está contente com sua remuneração, com 
sua liberdade, com a possibilidade de prestar serviços a mais de um 
tomador. 

 

No segmento da atenção domiciliar, na organização para qual 
advogo, fizemos uma pesquisa interna para saber qual colaborador 
estava insatisfeito com a condição de cooperado e quem gostaria 
de ser registrado, e a maioria não o quer, não quer ser empregado. 
Isso por vários motivos, seja financeiro, de tempo, de liberdade e 
por incrível que pareça, até mesmo por entenderem o sentido social 
do cooperativismo. 

 

Essa função social da cooperativa de realizar a vontade do 
cooperado, de melhorar sua condição financeira, de permitir que ele 
melhore seu padrão de vida, melhore as condições familiares, isso 
não é levado em conta. É retrogrado. 

 

A utilização de mão de obra cooperada cumpre seu papel social, 
pois dá ao cooperado, antes de mais nada, garantia a emprego 
digno, que não pode se limitar a trabalho com carteira assinada, 
isso é um equívoco. 

 

Equiparar-se o serviço cooperado com emprego em nada altera sua 
essência jurídica de total autonomia, como alguns querem fazer 
crer. 

 

Não é de FGTS que sobrevive o trabalhador brasileiro, ele 
sobrevive da sua renda mensal, é o dinheiro que recebe todo mês 
que põe comida na mesa, que lhe permite comprar os bens de que 
necessita, e esse dinheiro ele ganha como cooperado, e na maioria 
das vezes, muito mais do que se empregado fosse. 
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Outro dado importante diz respeito à renda auferida pelo 
trabalhador que atua na modalidade de cooperado, a qual, em 
média é 30 % superior aquela que auferiria se empregado 
fosse. 

 

A vontade de trabalhador, do colaborador dele ser levado em conta, 
sim, ele é o titular do direito, direito individual, e nunca direito 
coletivo, como querem fazer crer. 

 

Sob o manto equivocado de proteção ao trabalhador, na verdade o 
que se busca com todo o respeito é o cumprimento de metas de 
governo, é o aumento da arrecadação com impostos, que não 
para de bater recordes, isso, nós operadores do direito, aliados aos 
atores do segmento, em conjunto, não podemos permitir. 

 

Os argumentos que nos levam a defesa voraz da possibilidade de 
utilização de mão de obra cooperativa na área da saúde, 
principalmente, na atenção domiciliar não se esgotam na própria 
vontade, autônoma, do ator principal dessa novela, o próprio 
trabalhador, o cooperado. 

 

Muito há que pode servir de defesa, as próprias peculiaridades do 
segmento, sendo a principal delas a sazonalidade, pois atenção 
domiciliar depende de “indicação”, conforme previsto na RDC. n º 
11 da ANVISA. Depende ainda da aceitação do paciente e dos 
familiares, que podem solicitar a imediata substituição dos 
profissionais, depende da evolução do paciente, que pode ter alta, 
pode retornar ao ambiente hospitalar, pode vir a óbito, são diversos 
fatores que levam a necessidade de utilização de mão de obra 
cooperada. 

 

Não se discute nessa defesa nenhuma questão de custo da mão de 
obra, pois se assim fosse, obviamente que o problema seria das 
empresas do segmento, que teriam que se adequar, mas a questão 
não é essa.  
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Para a sobrevivência do segmento, é imperiosa a utilização de mão 
de obra cooperada, pois é a única modalidade que se adequa 
perfeitamente às necessidades e peculiaridades do setor. 

 

Essa gama de cooperados que são os atores desse segmento 
recebem como recompensa da sua força de trabalho, respeito e boa 
remuneração, liberdade, possibilidade real de aumento de ganhos, 
e, tudo, isso, no fundo também faz justiça social, redistribui renda, 
em outras palavras, atinge a função social do cooperativismo. 

 

Por outro lado, as mais modernas correntes doutrinárias defendem 
a função social da cooperativa, de forma ampla, atingindo a 
coletividade de maneira indireta, e o próprio cooperado de maneira 
direta, com benefícios sentidos diretamente no seio familiar. 

 

O Estado não cumpre com excelência seu papel no binômio dos 
direitos dos trabalhadores, qual seja, sua proteção e o oferecimento 
das garantias básicas ensejadoras da dignidade da pessoa 
humana, como educação, saúde, lazer, transporte público e 
segurança, entre outros, mas o quer fazer, interferindo na livre 
iniciativa e na vontade desses cooperados, impedindo-os de atuar 
como melhor lhes interessa.  Isso não se pode permitir. 

 

Muitos outros aspectos levam a identificação da função social do 
cooperativismo, até mesmo, os reflexos do incentivo dessa 
modalidade de livre associação na PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

 

Isso mesmo, o sistema previdenciário em nosso país apresenta 
distorções e caminha para o colapso, mas o cooperativismo pode 
ser a tábua de salvação. Pois incentivando-o, mais trabalhadores 
deixarão de estar sob o manto do Estado, e, juntos, com 
organização, poderão planejar sua aposentadoria através de 
PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, por exemplo. 

 

Pode ser a salvação do SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, deficitário, 
desestruturado, carente de verbas, de condições de atendimento, e 
como isso, simples, os Cooperados, juntos podem auferir renda 
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suficiente para em conjunto, mediante condições mais favoráveis 
migrar para o SISTEMA PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 
desonerando o Estado. 

O Cooperativismo bem incentivado pode promover melhorias em 
comunidades carentes em bairros periféricos, pois é um gerador de 
renda, o qual pode ser aplicado em proveito de cooperados de 
determinadas regiões, novamente desonerando o Estado.  

 

Ainda, pode ser, como é, utilizado na área da assistência à saúde, 
principalmente na prestação de serviços contratados pelas 
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE, na atenção domiciliar, 
liberando leitos em hospitais e melhorando a saúde da população 
em geral. 

 

Essas são as premissas que servem para demonstrar a função 
social ampla do cooperativismo em diversos aspectos dentro da 
sociedade moderna. 

 

Não podemos de forma alguma, punir e desprestigiar uma coisa 
muito boa que é o cooperativismo em sua essência apenas por que 
existem cooperativas ruins, que não seguem os princípios do 
cooperativismo, os bons não devem e não podem pagar pelos ruins. 

 

Na verdade a ineficiência do Estado na fiscalização das 
cooperativas de “fachada”, das pseudo-cooperativas, que seria a 
função precípua do Ministério Público do Trabalho, não pode servir 
igualmente de pano de fundo para a “criminalização” de todo o 
segmento. 

 

 

     Costantino Savatore Morello Junior 

     OAB/SP. 119.338 

 

 

 


