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RESUMO 

DIAS, D, V. ECONOMIA SOCIAL SOB A OTICA DO COOPERATIVISMO DO 
TRABALHO. Neste estudo realizou-se uma pesquisa relativa a incidencia fiscal 
sabre as atividades economicas das sociedades cooperativas de trabalho, sob a 
perspectiva de verificar os aspectos inerentes aos encargos sociais e trabalhistas 
destas e de empresas convencionais e avaliar o impacto dos custos sobre os 
contratos com as empresas tomadoras dos servic;os intermediados pelo 
cooperativismo de trabalho, bern como, a possibilidade de reduc;ao dos respectivos 
custos atraves da utilizac;:ao das formas de terceirizat;;ao por meio das cooperativas, 
vista que, dessa forma, nao s6 e posslvel visualizar a importancia de uma estrategia 
de custos para alavancar o desempenho e os resultados alcanc;ados pelas 
empresas tomadoras dos servic;:os, como tambem, promover alternativas para gerar 
trabalho e renda atraves do desenvolvimento do cooperativismo que e uma das 
formas de organizac;ao do trabalho e da produc;ao. A cooperativa de trabalho alem 
de dar resposta ao desemprego e ao proprio sistema capitalista estaria lutando par 
uma melhor qualidade de vida de seus cooperados, constituindo uma estrutura 
s6cio-economica com base em outros valores, relac;oes sociais e em outra forma de 
organizac;ao da produyao denominada hodiernamente de "Economia Social". A 
metodologia utilizada para a realizac;ao deste trabalho foi a da pesquisa bibliografica, 
considerada a mais apropriada para o delineamento do objeto deste estudo, cuja 
tipologia e do tipo explorat6ria com abordagem qualitativa do tipo documental. Os 
resultados provenientes atenderam as expectativas geradas inicialmente entorno do 
objeto central, com isso, espera-se que contribua de certa forma, com informac;oes 
para os que pretendem desenvolver ou inserir-se no sistema do cooperativismo. A 
conclusao converge-se em uma analise sabre os aspectos investigados e 
considerados mais importantes, dentre os quais, destaca-se, a reduc;ao dos 
encargos trabalhistas por intermedio das cooperativas. 
Palavras-chave: cooperativas de trabalho, cooperativismo, encargos sociais e 
trabalhistas, economia social. 
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1 INTRODUCAO 

0 presente estudo tern por escopo investigar, de forma analftica, a carga 

tributaria (tributos incidentes) e suas respectivas aliquotas sabre sociedades 

cooperativas de trabalho sob o enfoque do que lhe confere a Legisla9ao Brasileira 

vigente e pertinente ao tema, bern como, sob a doutrina do Direto Tributario 

Brasileiro e comparar com os encargos trabalhistas de empresa convencional. 0 

conteudo da abordagem teve a preocupa9ao de nao fugir dos aspectos relacionados 

as sociedades cooperativas, tomando-se por base inclusive a Lei Cooperativista no 

5.764, de 16 de dezembro de 1971 e demais referencias bibliograficas que 

pudessem dar a devida sustenta9ao a este trabalho. Centrado no estudo pautado na 

incidencia tributaria e nas particularidades e a importancia do Sistema Cooperativista 

para o contexto global da nossa sociedade. 

0 estudo foi organizado em duas partes inter-relacionadas: a primeira que 

compreende os capitulos iniciais, buscou realizar-se uma fundamenta9ao contextual 

acerca do nucleo do objeto central, ressaltando aspectos que justificam as razoes 

que motivaram a realizar este estudo; a segunda parte centra-se na descrigao 

relativa ao referendal te6rico pertinente ao desenvolvimento do tema, coleta e 

analise dos dados e apresentac;ao dos resultados, com intuito de conhecer mais e 

melhor o problema. 

Neste contexto de fundamentac;ao introdut6ria, encontram-se constitufdos o 

problema de pesquisa, as questoes norteadoras, o objetivo geral, os objetivos 

especificos e os argumentos que justificam a escolha do tema, estruturados em 

quatro capitulos organizados da seguinte forma: 

No primeiro capitulo, antes, contudo, fez-se uma breve abordagem dos 

antecedentes hist6ricos que deram origem ao nascimento das cooperativas, 

apresentou-se a introduc;ao com destaque a importancia do tema, a relevancia da 

pesquisa e suas limitagoes, o problema de pesquisa, perguntas norteadoras, os 

objetivos e a justificativa. 



2 

No segundo capitulo, sao apresentado a metodologia e os procedimentos 

utilizados na pesquisa, onde foram descritas de modo detalhado, todas as etapas 

adotadas e ferramentas utilizadas. A tipologia da pesquisa configura-se como 

explorat6ria, uma vez que visa conhecer mais e melhor o problema, cuja forma de 

abordagem e qualitativa e tendo como fontes pesquisadas a bibliografica e a 

documentaL Foram tambem definidos os termos e a aplicac;ao dos instrumentos de 

pesquisa para a coleta e tratamentos dos dados. 

0 terceiro capitulo trata do desenvolvimento, no qual, apresenta-se o 

referenda! te6rico identificado na !iteratura de varios autores que tratam do tema, 

dele constante, dentre outros fatores, fundamentac;ao situada no surgimento do 

cooperativismo e o papel que vern representando para a sociedade, isto e, de 

contribuir na organizac;ao economica dos paises. Embasado em conceitos hist6ricos 

e na Legis!ac;ao que rege as sociedades cooperativas no Brasil, discorreu-se sabre o 

surgimento e os seguimentos do cooperativismo brasileiro, a economia solidaria, a 

natureza jurldica da sociedade cooperativa do ramo do trabalho e sobre as suas 

caracteristicas que as tornam diferentes das sociedades empresariais. Em seguida, 

realizou-se uma abordagem relativa aos tributos que incidem sabre a atividade 

cooperativista !aboral e aos conceitos que lhe sao especificos. 

0 quarto capitulo trata da analise, interpretac;ao e apresentayao dos 

resultados obtidos pela investigac;ao, de onde foram extraidas as respostas ao 

questionamento proposto, sendo apresentado numa sintese conclusiva a cerca do 

objeto investigado, bern como, sobre a percep9ao concernente a margem que 

separa as duas formas de trabalho em termos de encargos tributarios e a redac;ao 

conclusiva dos resultados sobre o estudo. 

A sociedade sempre baseou o trabalho no emprego, tendo como moeda de 

compra o salario e com a 16gica de que toda perda no salario e Iuera do capital. 

Hoje, porem, o modelo de produ9ao baseada no emprego, dada as circunstancias 

de sua complexidade e as exig€mcias decorrentes de uma economia globalizada, 

tornam esse modelo como sendo uma atividade cuja tendencia e a de se convergir 

cada vez mais aos que possuem capacitac;.ao tecnica adequada com as 

necessidades de que requer o atual modelo, podendo, dessa forma, em urn futuro 

nao tao distante, ate mesmo tornar-se uma atividade em extinc;ao. Sendo assim, a 
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economia social atraves do cooperativismo se apresenta como um caminho 

alternativo que a sociedade deve trilhar para amenizar os problemas s6cio

economicos. 

A revolugao tecnol6gica e em geral, de acordo com Furquim (2001, p. 56), 

"vista como a substitui«;ao do homem pela maquina e consequentemente geradora 

de desemprego. Embora essa tecnologia nao elimine o mercado de trabalho, requer 

substituic;ao por parte de postos de trabalho rna is especializados". 

Ainda segundo Furquim (2001, p. 57), a incontestavel redugao dos postos de 

trabalho e o conseqOente desemprego "for9am o trabalhador nao s6 a manter o 

emprego, abrindo mao de alguns direitos ha anos assegurados, bern como criar 

alternativas de trabalho, inclusive formas de trabalho nao abrangidas e reguladas 

pelo Direito do Trabalho". 

0 fato e que novas ciencias vem-se desenvolvendo por conta dessa 

revoluc;ao tecnol6gica, e o computador adquiriu a mesma importancia da maquina a 

vapor na primeira Revolugao Industrial. Se observarmos o processo de globalizagao 

delineado ao Iongo de sua hist6ria no Brasil, verifica-se que, varios sao os aspectos 

positivos e negativos dele decorrente. 

Ao considerarmos os aspectos negativos, entre tanto, ao inves de levar a 

integrac;ao de todos os paises, no entanto, observa-se que, esta produzindo efeito 

oposto devido a atual competic;ao acirrada entre as organizac;oes empresariais. lsto 

e, o que se verifica na realidade e a padronizac;ao das marcas e das grandes linhas 

de produc;ao, isto vale dizer que, as grandes empresas ao dominar o mercado estao 

exigindo mao-de-obra especializada, ou ate mesmo substituindo-a por prestadoras 

de servic;o especializado. 0 que dessa forma, contribui com o aumento do 

desemprego estruturaL 

Considerando-se os aspectos positivo provocados pelo processo de 

globalizac;ao economica, dentre eles, alem de promover grandes avanc;os 

tecnol6gicos, destacam-se tambem, elevados indices das exportac;oes atribuidos as 

sociedades cooperativas brasileiras, proporcionando uma resposta positiva a 
organizac;ao da economia social, isto significa dizer que, uma economia g!obalizada 
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possui elementos para gerar empregos, atraves das cooperativas de trabalho, que 

organizadas socialmente buscam atingir seu principal objetivo, a valorizacao do 

homem atraves do processo produtivo. 

Diante da atual circunstancia de competitividade entre as organizag6es 

empresariais, torna-se necessaria que essas empresas uti!izem de artificios para 

reduzir custos de seus produtos, o que certamente, implica utilizar-se de uma 

estrutura enxuta, ou seja, com mao-de-obra qualificada e/ou terceirizada. Como 

conseqCu3ncia disso, tem-se a extingao de algumas fum;oes, que sem a possibilidade 

de reciclagem, automaticamente provoca a exclusao de muitos trabalhadores da 

economia de mercado, isto e, ficam fora do mercado de trabalho e por via de regra, 

da sociedade economicamente falando. E nesse aspecto que o cooperativismo, 

principalmente o de trabalho, deve surgir com o encargo de amenizar a situagao, ou 

seja, pode ser vista como alternativa para obtencao de trabalho e renda, devolvendo 

o individuo a sociedade. 

A hist6ria de como se deu origem a organizac;ao social e da economia, do 

passado remota e o entendimento subconsciente de que ser dono do trabalho e ser 

dono do proprio destino fazem com que cresc;a na sociedade o desejo de cada urn 

ser proprietario de seu neg6cio. 0 desafio de gerar oportunidades de trabalho para 

todos e distribuir eqOitativamente os resultados sao dois fatores que fazem parte da 

equac;ao cujo resultado e a justic;a social. 

0 ambiente social se caracteriza atualmente dentro de urn processo de 

transformac;ao continuo da base economica da sociedade, por mudanc;as cada vez 

mais rapidas e profundas causadas pelo desenvolvimento de tecnologias. Esse 

desenvolvimento vern gerando grandes mudancas da concepc;ao do cotidiano das 

pessoas. Tais mudanc;as podem ser observadas na transformac;ao do conceito 

tempo, na turbulencia do ambiente, no aumento do valor da informac;ao, na 

superagao do conhecimento, no surgimento do pensamento complexo, nas 

mudanc;as de paradigmas, no cic!o de vida cada vez mais curta dos produtos, no 

surgimento de novos produtos e servic;os, entre muitos outros exemplos. 

Nesse contexto, para anteciparem-se as mudangas e atender aos desafios 

impastos pelo cenario em constante mutacao, influenciados pela globalizacao e pe!o 
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desenvolvimento de novas tecnologias, gerando competic;ao inovadora, qualidade e 

estrab§gias gerenciais, em funvao disso, para se ajustar a esta realidade 

circundante, torna-se necessaria, para o ingresso de novos profissionais com a 

qualificac;ao de que demanda o mercado de trabalho, uma nova configurac;ao na 

composic;ao do perfil da formac;ao dos futuros profissionais, bern como, a reciclagem 

dos que nele ja estao inseridos. Com isso, certamente estariam melhores 

preparados para enfrentar o mundo do trabalho que exige do profissional nele 

inserido competencias cada vez mais complexas que os tornem capazes de articular 

conhecimentos, habilidades e atitudes para a resoluc;ao de problemas, em 

determinado campo de atua9ao. 

Face ao aumento da concorrencia e o uso intensivo das tecnologias, o 

aparecimento de novas formas de organizac;oes e de emprego passou-se a exigir 

dos profissionais, de forma geral, novos e diferentes conhecimentos e habilidades 

necessarias para superar desafios de condi96es demandadas para o exercicio 

profissional. E 6bvio que, a qualificac;ao de profissionais de que demanda esse novo 

cenario, nao acompanha a mesma velocidade do mercado, o que implica maior 

numero de pessoas sem ocupac;ao formal rentavel, ou seja, desempregados e, 

conseqOentemente, sem gera9ao de renda. 

Diante dos aspectos inerentes a este contexto, torna-se necessaria aos 

trabalhadores buscarem novas formas de inclusao no mercado de trabalho. Uma 

das alternativas denomina-se economia social; cooperativismo tern por finalidade a 

solidariedade, a cooperavao, autogestao democratica em favor de quem as utiliza e 

ainda, a eliminac;ao do intermediario e acrescentar ao capital, uma finalidade social. 

1.1 APRESENTACAO DO TEMA 

Dada a complexidade dos desafios impostos pela economia globalizada, as 

empresas tern cada vez mais priorizadas a excelencia de candidatos a funcionario. 

0 que tornou o ambiente de trabalho extremamente competitivo e seletivo, fazendo 

com que o candidato que nao tern competencia tecnica condizente com o perfil da 
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vaga oferecida, fique fora do mercado formal de trabalho. Por isso, varios sao os 

fatores que, conjuntamente e em interayao, contribuiram para a construc;ao da ideia 

em torno dessa realidade. 

Para concretizac;ao do prop6sito deste trabalho, tornou-se necessaria 

investigar variaveis especificas de que compoe o objeto central, objetivando verificar 

os encargos sabre atividades economicas de cooperativa de trabalho e eventual 

redu(}ao dos custos trabalhistas sobre os contratos com empresas tomadoras dos 

servi(}OS intermediados pelo cooperativismo de trabalho. 

A partir de entao, analisar qual e a margem percebida, ou seja, a diferenc;a 

resultante dos encargos que integram a base de calculo de uma cooperativa de 

trabalho e os custos dos encargos trabalhistas de uma empresa em regime de CL T, 

observando a possibilidade de apropriar-se dela como instrumento motivador para 

promover o cooperativismo como forma alternativa que proporciona oportunidades 

para gerar trabalho e renda. Para isso, entao, realizou-se uma analise em 

bibliografias inerentes ao cooperativismo brasileiro e, de maneira mais especifica, as 

sociedades cooperativas de trabalho, buscando identificar elementos que possuem 

alguma referenda ao objeto de estudo deste trabalho. Baseado no enfoque da 

descric;ao e enquadramento, a partir das considerac;oes te6ricas e metodol6gicas do 

estudo, apresenta-se no paragrafo que se segue, o problema de pesquisa. 

1.2 PROBLEMA DE PESQU!SA 

E 6bvio que, apesar da forma com a qual as empresas estao organizadas 

para enfrentar os desafios impastos pela competitividade acirrada dentro de urn 

contexto de economia globalizada, demandou, dentre outros fatores, uma 

reorganizayao na configurac;ao da forma com a qual o trabalho ate entao se 

encontrava organizado, no entanto, percebe-se que, embora as instituic;oes de 

ensino tenham propiciado qualificac;ao profissional adequada e ajustada as 

necessidades das organizac;oes, nota-se, entretanto, que nem todos os profissionais 

que estao em condic;ao ativa de trabalho, por razoes que nao cabe aqui ressaltar, 
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foram contemplados com a qualifica<;ao de que requer essas organiza<;6es. E que, 

por essa razao, encontram-se desempregados e com poucas chances, caso nao 

adquira uma qualifica<;ao profissional condizente com essa realidade, de urn 

possfvel retorno ao mercado formal de trabalho. 

Na perspectiva de verificar nas sociedades cooperativas de trabalho, face ao 

aumento da concorrencia, novas tecnologias e novos conhecimentos, como os 

trabalhadores podem ser inseridos no mercado de trabalho, questiona-se: como 

analisar os aspectos caracteristicos de que constituem a composigao da carga 

tributaria de uma sociedade cooperativa de trabalho? 

1.3 PERGUNTAS NORTEADORAS 

Partindo das ideias colocadas na formula<;ao do problema e para melhor 

compreensao do mesmo, visando facilitar o seu desdobramento, foram elaboradas 

tres questoes norteadoras, que tem o objetivo de recortar o problema de pesquisa 

para orientar o desenvolvimento desse trabalho, como segue: 

1) No que consiste uma organizagao cooperativista e quais suas finalidades? 

2) Como se constitui a composigao da carga tributaria nas sociedades 

cooperativas de trabalho? 

3) Existe diferenr;a em relar;ao as obrigar;oes fiscais atribufdas as atividades 

do cooperativismo de trabalho e de uma empresa convencional? 

1.4 DEFINI<;AO DOS OBJETIVOS DA PEQUISA 

Buscando responder aos questionamentos acerca do problema de pesquisa, 

utilizou-se como exemplo para fins especlfico de investigac;ao das variaveis de que 

compoe o objeto central do estudo, tendo em vista a impossibilidade de se estender 
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o estudo sabre todos os ramos de atividades que a cooperativa de trabalho abrange 

e por se tratar simplesmente de uma analise qualitativa para reflexao, e, nao de urn 

estudo de caso, por exemplo, foi denominado simplesmente de "cooperativa de 

trabalho". Sendo que a pesquisa tern como objetivos: analisar os encargos 

tributarios sabre atividades economicas das sociedades cooperativas de trabalho, 

observar os custos dos encargos trabalhistas de uma empresa em regime de CL T e 

avaliar a possibilidade de redugao dos respectivos custos atraves da utilizagao das 

formas de terceirizagao por meio do cooperativismo de trabalho. 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral do presente trabalho consiste ern analisar de modo qualitativo 

e explicative os custos dos encargos sociais e trabalhistas relatives as atividades 

economicas de cooperativa de trabalho e de empresa convencional (regime CL T). 

1.4.1.1 Objetivos especificos 

Os objetivos especificos apresentam-se como o desdobramento em torno do 

objetivo geral, sendo separadas de acordo com as perguntas norteadoras do estudo, 

constituindo-se em alineas para facilitar a investiga9ao, cujo objetivo e o de 

produzirem respostas as respectivas questoes, conforme relacionadas a seguir: 

Questao 1 - No que consiste uma organizar;ao cooperativista e quais suas 

finalidades? 

Objetivos Especificos: 

a) Desenvolver fundamentac;(ao te6rica relativo ao desenvolvimento do 

cooperativismo; 
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b) Efetuar pesquisa a cerca da Economia Social; 

c) Realizar pesquisa sobre aspectos constitutivos. 

Questao 2 - Como se constitui a composiqao da carga tributaria nas sociedades 

cooperativas de trabalho? 

Objetivos Especificos: 

a) Fundamentar uma base te6rica em torno da legislac;ao tributaria vigente; 

b) Realizar analise sobre as obrigac;oes fiscais na legislac;ao especifica; 

c) Desenvolver analise sabre a incid€mcia tributaria em conformidade com o 

objeto social. 

Questao 3 - Existe diferenqa em relaqao as obrigaqoes fiscais atribuidas as 

atividades do cooperativismo de trabalho e de uma empresa convencional? 

Objetivos Especificos: 

a) Fundamentar analise do fato gerador na legislac;ao regulat6ria dos tributos; 

b) Realizar procedimentos comparativos para verificar a incidencia e/ou 

isenc;ao dos tributos; 

c) Proceder a apurac;ao e analise dos resultados que represente tratamento 

tributario diferenciado atribuido a atividade economica das cooperativas de 

trabalho. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Em termos te6ricos, esta analise sob perspectivas de encontrar no sistema 

cooperativista, alternativas que oportunize gerar trabalho e renda, se justifica na 

medida em que oportuniza o ingresso de pessoas no sistema de sociedades 

cooperativas, visto que, este estudo pode contribuir de forma especifica para o 

enriquecimento da cultura cooperativista e promover o desenvolvimento da 

economia social atraves do cooperativismo. 
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Assim, com a finalidade de obter informac;oes para o delineamento desta 

pesquisa realizou-se urn estudo explorat6rio, utilizando a tecnica de coleta de dados 

em fontes estatisticas e bibliograficas, cuja interpretac;ao traduziu informat;oes 

significativas a respeito do assunto podendo subsidiar aqueles que desejam adquirir 

maiores informac;oes para desenvolver o cooperativismo. A pesquisa objetivou 

contribuir ainda, para a identificac;ao de alternativas opcionais que venham ao 

encontro das necessidades de pessoas que deseje aprofundar-se mais nas 

discussoes relativas a conscientizac;ao acerca da problematica aqui questionada. 

Justifica-se tambem, pelo fato do seu objeto de estudo ser pertinente a 

realidade a que se refere e por entender que o sistema de sociedades cooperativas 

possa contribuir nao s6 como opc;ao de trabalho aos que se encontram fora do 

mercado por razoes quaisquer, mas, tambem, com a melhoria da qualidade de vida 

dos cooperados. Neste sentido, este trabalho ira subsidiar aos que desejam inseri-se 

no sistema do cooperativismo. 

Dessa forma, os resultados poderao servir de parametros nao s6 para 

sociedades cooperativas que se encontram em atividade, como tambem, para os 

tomadores dos seus servic;os, uma vez que poderao comparar os resultados obtidos 

ou toma-los como ponto de partida, se assim foro caso. Sob os aspectos te6ricos, 

pode ampliar o conhecimento sobre o tema; no que se refere a parte pratica e as 

exigencias observadas pela respectiva legislac;ao. 

Justifica-se ainda, pelos beneficios que seu resultado pode trazer para o 

assunto em si, ja que os estudos ate entao publicados sao ainda pouco freqOentes e 

por abordar urn tema que interessa a todos que se encontra em tal situac;ao. Serve 

de base como urn estudo inicial para novas pesquisas sobre o mesmo tema ou 

temas correlatos, oportunizando estudos comparativos que possam contribuir para 

auferir resultados conseqOentes da analise e constituir-se em parametros para 

tomada de decisao. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capitulo apresenta-se a tipologia de pesquisa, a metodologia do estudo 

e seu embasamento te6rico, com a descric;ao das tecnicas de coleta dos dados e os 

procedimentos utilizados para a obtengao das informagoes relacionadas a cada 

objetivo especifico da pesquisa. 0 desenvolvimento deste trabalho iniciou-se com 

uma introdugao relativa a fundamentagao do problema de pesquisa, de onde foram 

extraidos o tema e as questoes norteadoras do objeto central de investigac;ao, cujas 

variaveis que permeiam o problema, foram investigadas e analisadas 

separadamente em forma de questionamentos, para, a partir de entao, estabelecer 

relac;oes destas com os resultados percebidos. 

Seguido de uma fundamentagao te6rica pertinente ao tema, dele constando, 

dentre outros fatores, fundamentac;ao e conceitos hist6ricos, capazes de dar suporte 

ao pensamento e a possibilidade de identificar os fatores que contribuiram para a 

verificac;ao de resultados. 

Em seguida, apresentam-se OS metodos e OS procedimentos utilizados, 

seguindo os parametros de coleta de dados. Na sequencia, relacionam-se as bases 

de dados utilizados na pesquisa. Depois, apresenta-se o resultado da analise 

realizada sobre os dados obtidos no processo de levantamento de dados e as 

respostas aos questionamentos a que foi submetido o objeto de estudo deste 

trabalho. Por ultimo, descreve-se a conclusao da pesquisa e as considerac;oes finais. 

2.1 CLASSIFICACAO E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A tipologia da pesquisa caracteriza-se como explorat6ria com abordagem 

qualitativa do tipo documental, uma vez que visa conhecer mais e melhor o 

problema e identificar variaveis que determinaram a ocorrencia do fenomeno, cujo 

metodo utilizado na pesquisa e do tipo bibliografico e documental em fontes 
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secundarias, realizada em fontes bibliograficas e em fontes de documentos. Quanta 

a forma de abordagem, utilizou-se o metoda qualitative, por envolver examinar e 

refletir as percep<;oes sabre a analise dos dados coletados no sentido de obter 

informa96es relevantes que envolvem propiciar urn entendimento relative as 

atividades humanas. Como forma de coleta de dados foi utilizada analise em 

documentos no periodo de Outubro de 2007 a Junho de 2008. 

A Pesquisa Explorat6ria, segundo Marconi (1999, p. 124), e vista como sendo 

o primeiro passo de todo o trabalho cientifico, diz ainda que, "a pesquisa explorat6ria 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo 

explicito. Possibilita a considera9ao dos mais variados aspectos relatives ao fato 

estudado". 

Este tipo de pesquisa tern por fina!idade, especialmente quando se trata de 
pesquisa bibliografica, proporcionar maiores informa<;oes sabre determinado 
assunto; facilitar a delimita<;ao de uma tematica de estudo; definir os 
objetivos ou formu!ar as hip6teses de uma pesquisa ou, ainda, descobrir urn 
novo enfoque para o estudo que se pretende realizar. 

Dentre os diversos metodos de pesquisa existentes, o que mais se adequou 

para este trabalho, mais especificamente em Tributa<;ao nas Sociedades 

Cooperativas, foi a Pesquisa Bibliografica. Razao pela qual, o trabalho se caracteriza 

em urn estudo abrangente levando a reflexao a respeito do tema. 

0 prop6sito da utilizacao deste foi pela sua praticidade, uma vez que o 

pesquisador nao depende de efetuar levantamentos de dados em empresas e outras 

institui<;oes que nao sejam as bibliotecas e outras fontes de conhecimento do 

pesquisador. 

0 processo relativo a estrutura<;ao deste trabalho teve seu inicio com o 

projeto da monografia, que ap6s a sua aprovacao, para o seu desenvolvimento, 

contou com a orientacao do Professor Jaime BettonL 

2.2 PROCED!MENTOS METODOLOG!COS APUCADOS NA PEQU!SA 
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Para a obtem;ao de dados que possibilitem conhecer a situac;ao e que 

permitam a constrwyao de uma linha de base para o processo de investigac;ao e 

analise de resultados, a partir dos dados coletados de modo a contemplar respostas 

a todas as questoes formuladas, apresenta-se a seguir os conceitos e 

procedimentos aplicados a coleta, analise e interpretar;ao dos resultados. 

2.2.1 Tecnicas de Coleta de dados 

Os procedimentos para a realizac;ao da coleta de dados apoiaram-se nas 

tecnicas de Coleta documental e Analise de conteudo, realizadas em fontes 

secundarias de dados. 0 estudo compreende, portanto, dois distintos tipos de 

tecnicas de coleta de dados, composta por dados secundarios, sendo elas: pesquisa 

bibliografica e pesquisa documental. 

Neste contexto sao abordadas as pesquisas bibliograficas e documentais, que 

de acordo com Gil (2002, p. 44; 46) possuem os seguintes conceitos: 

1) Pesquisa bibliografica: a pesquisa bibliogn3fica tern origem em dados 
secundarios, decorrentes da pesquisa em livros, artigos, revistas 
cientifica, dissertacoes, teses, etc. A pesquisa bibliografica procura 
explicar urn problema a partir de referencias te6ricas publicadas em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou, tambem, como 
parte da pesquisa descritiva ou experimental, quando e feita com o 
intuito de recolher informa<;oes e conhecimentos previos acerca de urn 
problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma hip6tese 
que se quer experimentar. 

2) Pesquisa documental: a pesquisa documental segue os mesmos passos 
da pesquisa bibliografica. Nesta, porem, as fontes de coleta de dados 
sao multo mais diversificadas e dispersas e, esta restrita a documentos 
escritos ou nao, constituindo o que se denomina de fontes primarias, 
visto que se vale de documentos originais, que ainda nao receberam 
tratamento anaHtico. Caracterizam-se como fontes de documentos, 
arquivos vinculados aos 6rgaos publicos e arquivos vinculados a 
instituic;oes de ordem privada, tais como: leis, documentos jurfdicos, etc. 

Os dados coletados foram digitalizados em um aplicativo do Microsoft Office 

Word 2007, onde se prosseguiu com a redac;ao dos resultados, usando-se a 

estatistica descritiva para responder ao questionamento proposto pelo problema de 

pesquisa. 
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2.2.2 ETAPAS DA PESQUISA 

Compreendida como sendo a parte em que se inicia a aplicagao dos 

instrumentos elaborados e das tecnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta 

dos dados previstos. Embasada em procedimentos tecnicos, o seu desenvolvimento 

procedeu ern conforrnidade com a representac;ao do fluxograma abaixo: 

I Pesquisa em fontes bibliograficas I ~ Coleta de dados I I 

I Pesquisa em fontes de documentos I ·I Coleta de dados I 

J Analise dos dados L_ 
"I r 

-Quadro 1 - Fluxograma das etapas de execuyao da pesqUisa. 
Fonte: 0 executor da pesquisa. 

lniciou-se o trabalho com pesquisas bibliograficas realizadas em datas 

compreendidas entre Outubro de 2007 a Maio de 2008, onde foi realizada analise 

em documentos relatives ao tema. Para proceder a contextualizayao te6rica, que da 

qual, originou o tema e conseqOentemente, as variaveis que compoem o objeto de 

investigac;ao, na sequencia, prosseguiu-se com uma revisao bibliografica a cerca do 

problema para melhor configurac;ao e compreensao do mesmo e revestir 

teoricamente o objeto de investigac;ao. 

Num segundo momenta, em datas compreendidas entre Marc;o e Maio de 

2008, realizou-se uma pesquisa documental, em fontes de documentos especificos, 

direcionada para o levantamento e a coleta de dados, relatives aos tributes 

incidentes sabre as empresas e as sociedades cooperativas, em especial, sobre as 

sociedades cooperativas de trabalho. 
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0 estudo apresenta-se estruturado em urn problema central de carater 

fenomenol6gico, cujas variaveis de investiga9ao foram separadas em tres etapas, 

que correspondem aos seguintes temas: (1) Cooperativismo; {2) Composi9ao da 

carga tributaria e (3) Obriga9oes fiscais: 

Etapa Tema 

1 Cooperativismo 

2 Composi~ao da carga 
tributaria 

3 Obriga~oes fiscais 

Questao Obletivo 

1 Realizar fundamenta~ao te6rica a cerca do 
cooperativismo. 

2 Verificar na legisla~ao tributaria, os tributos relativos 
as atividades das coo...Q_erativas. 

3 Analisar as obriga~oes fiscais das sociedades 
cooperativas. 

Quadro 2 - Etapas da pesqwsa. 
Fonte: 0 executor da pesquisa. 

0 esquema analitico do estudo apresenta-se estruturado pelas tres questoes 

norteadoras e seus respectivos objetivos especificos. Para investiga9ao efetiva de 

cada objetivo especifico foi utilizado urn quadro que contem as questoes com suas 

respectivas alineas e a tipologia de tecnicas utilizadas na coleta de dados, em cada 

alinea esta marcada com a letra (X) na coluna correspondente ao tipo de tecnica de 

coleta utilizada, conforme ilustrado no quadro abaixo: 

Questao 
Objetivo Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa 

Especffico Biblic~grafica Documental Estatlstica eletronica 
A X - - -

1 B X - - -
c X - - -
A X - - -

2 B X - - X 
c X - - X 
A X - - X 

3 B X - - X 
c X X - -.. 

Quadro 3 - Metodos de coleta de dados por objet1vo espec1f1co. 
Fonte: 0 executor da pesquisa. 

Na perspectiva de obter embasamento te6rico capaz de dar suporte a este 

estudo, realizou-se uma pesquisa em fontes bibliograficas do tipo publica96es: 

Livros, Artigos, Disserta96es, entro outros, inerentes ao tema, de onde foram 

extraidos dados passiveis de manipula9ao e analise diferenciada o que tornou 

possivel a compreensao e a formata9ao do desenvolvimento deste trabalho, 
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destacando-se a analise no sistema cooperativista. Pesquisa em fontes de 

documentos oficiais: Leis que regem as obrigac;oes fiscais das empresas 

convencionais e as sociedades cooperativas, das quais, foram extraidos dados 

relativos aos procedimentos de que competem as obriga((oes fiscais, que depois de 

analisados e manipulados foram transformados em variaveis para interpretagao em 

seu conjunto. A analise possibilitou a manipulac;ao de uma serie de informac;oes 

importantes para a observancia dos objetivos especificos. A descrigao operacional 

dos metodos apresenta-se separadamente por seus temas, questoes e objetivos 

especificos, conforme expostos abaixo. 

2.2.2.1 Cooperativismo 

QUESTAO 1 - No que consiste uma organizagao cooperativista e quais suas 

finalidades? 

Para constituir respostas ao questionamento proposto, foram observados tres 

objetivos especificos, e para atingir cada objetivo foi uti!izada uma metodologia 

especifica. 0 quadro a baixo apresenta urn resumo das metodologias adotadas em 

cada urn dos objetivos especificos da questao 1. Os paragrafos que se seguem 

apresentam detalhes adicionais sobre os objetivos especificos e suas respectivas 

metodologias, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

Objetivos Tipo de Coleta de dados Amostra 
Analise de Resultado 

especfficos pesquisa dados final 
Pesquisa Livros, artigos, Descritiva. Referencial 

a) bibliografica. dissertac;oes, entre - te6rico. 
outros. 

Pesquisa Livros, artigos, Descritiva. Referencial 
b) bibliografica. dissertac;oes, entre - te6rico. 

outros. 
Pesquisa Livros, artigos, Descritiva. Referencial 

c) bibliografica. dissertac;oes, entre - te6rico. 
outros. 

Quadro 4- Quadro de metodolog1a do quest1onamento 1. 
Fonte: 0 executor da pesquisa. 
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a) Realizou-se uma estruturaqao te6rica relativa as sociedades cooperativas: 

em fun9ao de seu conteudo, a tipologia adotada foi pesquisa bibliografica, 

sendo utilizadas fontes como livros, disserta<;oes, artigos, entre outros, 

oriundas de bibliotecas fisicas e virtuais. A pesquisa abordou os seguintes 

conteudos: dados inerentes aos conceitos hist6ricos das sociedades 

cooperativas. Na base de conteudo analisado, podem-se constatar os 

seguintes conteudos: contexto geral sobre o surgimento e a evolu<;ao das 

sociedades cooperativas. 

b) Estruturou-se uma fundamentaqao teo rica sobre os aspectos que 

circundam a economia social no Brasil: na estrutura9ao deste referencial 

te6rico sobre a economia solidaria, foi realizada uma pesquisa bibliografica, 

sendo utilizadas fontes como livros, dissertac;oes, artigos, entre outros, 

oriundas de bibliotecas fisicas e virtuais. A base te6rica abordou conteudos 

como: contextos re!ativos a sua natureza associativa, os objetivos 

economicos e sociais, bern como, a sua importancia dentro da economia 

capitalista. 

c) Foi fundamentado um embasamento te6rico de estudo sabre as aspectos 

constitutivos de uma sociedade cooperativa: na estrutura desta 

fundamenta<;ao te6rica relativa aos procedimentos constitutivos, foi 

realizada uma pesquisa bibliografica, sendo utilizados livros como fonte de 

pesquisa, oriundos de biblioteca fisica. A base de dados abordou 

conteudos relativos: procedimentos necessaries para a sua respectiva 

constitui<;ao, os aspectos de natureza juridica e suas caracteristicas, 

constituic;ao do capital social, registro nos 6rgaos competentes, relac;ao de 

trabalho, as finalidades e os objetivos. 

2.2.2.2 Composic;ao da carga tributaria 

QUESTAO 2- Como se constitui a composiqao da carga tributaria nas sociedades 

cooperativas de trabalho? 
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Para constituir respostas ao questionamento proposto, foram observados tres 

objetivos especificos, e para atingir cada objetivo foi utilizada uma metodologia 

especifica. 0 quadro abaixo apresenta urn resumo das metodologias adotadas em 

cada um dos objetivos especificos da questao 2. Os panftgrafos que se seguem 

apresentam detalhes adicionais sabre os objetivos especificos e suas respectivas 

metodologias: 

Objetivos Tipo de Coleta de 
Amostra 

Analise de 
Resultado final especificos pesquisa dados dados 

a) 

b) 

c) 

Pesquisa Livros, entre Descric;:ao Referendal 
bibliografica. outros. e analise te6rico. -

de 
conteudo. 

Pesquisas: Livros, Documentos Descric;:ao Observar 
bibliografica; arquivos disponibilizados e analise particularidade 
eletronica. digitais, entre pela OCEPAR e de das 

outros. pela Casa Civil. conteudo. cooperativas. 
Pesquisas: Livros, Documentos Descric;:ao Observar 
bibliogn3fica; arquivos disponibilizados e analise particularidade 
eletronica. digitais entre pelas OCB e de das 

outros. pela Casa Civil. conteudo. coooerativas. 
Quadro 5 - Quadro de metodologras do questronamento 2. 

Fonte: 0 executor da pesquisa. 

a) Realizou-se pesquisa para fundamentar uma base te6rica em tomo da 

legislaqao tributaria brasileira, relativo aos aspectos caracteristicos dos 

tributos vigentes: nesta pesquisa realizada sabre os aspectos 

caracteristicos dos tributos, foi realizada uma pesquisa bibliografica, sendo 

utilizados livros como fonte de pesquisa, oriundos de biblioteca fisica. A 

base de dados abordou conteudos relativos: alguns conceitos de direito 

tributario, definigao legal de tributo, os tipos de tributos e sua respectiva 

classificac;ao, bern como as proposic;oes juridico-normativas que 

correspondem, direta ou indiretamente, a instituigao, arrecadagao e 

fiscalizagao de tributos. 

b) Foi realizada pesquisa sabre os aspectos relativos a composir;ao dos 

tributos que integram a base de calculo das obrigac;oes fiscais relacionadas 

as atividades economicas das sociedades cooperativas: nesta pesquisa 

sobre os tributos que compoem a base de calculo das obrigac;oes fiscais 

das cooperativas, foi reatizada pesquisa bibliografica, sendo utilizados 

livros como fonte de pesquisa, oriundos de biblioteca fisica e pesquisa 
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eletronica na base de dados (documentos) disponibilizados pela OCEPAR 

e por Legislac;oes complementares, sendo utilizados dados de documentos 

digitais como fonte de pesquisa, oriundos de biblioteca virtual. A base de 

dados abordou conteudos relatives: classificac;ao das sociedades 

cooperativas por atividade economica, os tributos e/ou encargos que 

integram a base de calculo das obrigac;oes fiscais de sociedades 

cooperativas e de empresa convencional, procedimentos relacionados a 
escriturac;ao contabil de cooperativa, IRPJ- Atos cooperativos, IRPJ- Atos 

nao-cooperativos, IRPJ - Aplicac;oes financeiras - Tratamento fiscal para 

as cooperativas, desconto na fonte do impasto de renda, desconto na fonte 

das contribuic;oes (PIS/PASEP, COFINS e CSLL): na posic;ao de fonte 

pagadora do rendimento (tomadora do servic;o} e na situac;ao de prestador 

de servic;o (contratada), INSS e contribuic;oes adicionais, ISS/ISSQN e 

contribuic;oes de terceiros (SESCOOP, SEBRAE, INCRA e Salario

Educac;ao). 

c) Fundamentou-se um desdobramento operacional para desenvolver analise 

sobre a incidfmcia dos tributos em conformidade com a legislagao tributaria 

e com o objeto social da cooperativa: nesta pesquisa realizada acerca da 

incidencia dos tributos, foi realizada pesquisa bibliogn3fica, sendo utilizados 

livros como fonte de pesquisa, oriundos de biblioteca fisica e pesquisa 

eletronica na base de dados (documentos) disponibilizados pela OCB e por 

Legislac;oes complementares, sendo utilizados dados de documentos 

digitais como fonte de pesquisa, oriundos de biblioteca virtual. A base de 

dados abordou conteudos relatives: aos fatores-elementos que sao os 

componentes da norma juridicos tributarios dispostos de forma 16gico

formais, previamente descritos, chamados de hip6tese tributaria, que sao 

anteriores a ocorrencia do fato gerador da obrigac;ao de pagar o tributo, 

matriz de incidencia tributaria, esquema das proporc;oes aritmeticas, 

esquema 16gico de representac;ao formal, explicac;ao dos simbolos e 

func;oes operacionais do esquema !6gico de representac;ao formal da regra 

matriz. 
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2.2.2.3 Obrigacoes fiscais 

QUESTAO 3 - Existe diferem;a em relagao as obrigagoes fiscais atribuidas as 

atividades do cooperativismo de trabalho e de uma empresa convencional? 

Para constituir a respostas ao questionamento proposto, foram observados 

tres objetivos especificos, e para atingir cada objetivo foi utilizada uma metodologia 

especifica. 0 quadro abaixo apresenta urn resumo das metodologias adotadas em 

cada urn dos objetivos especificos da questao 3, Os paragrafos que se seguem 

apresentam detalhes adicionais sabre os objetivos especificos e suas respectivas 

metodologias: 

Objetivos Tipo de Coleta de Amostra 
Analise de 

Resultado final 
especlficos pesquisa dados dados 

a) 

b) 

c) 

Pesquisas: Livros, arquivos Documentos Descritiva Observar 
bibliografica; digitais, entre disponibilizados e analise particularidade 
eletronica. outros. pelas OCB e pela de das 

Casa Civil. conteudo cooperativas. 
simples. 

Pesquisas: Livros, arquivos Documentos Descrigao Observar 
bibliografica; digitais, entre disponibilizados e analise particu laridade 
eletronica. outros. pelas OCB e pela de das 

Casa Civil. conteudo cooperativas. 
simples. 

Pesquisas: Livros, entre Documento Descritiva Referencial 
bibliografica; outros; gerado a partir da e analise te6rico e 
documental. (1) base de dado. de observagao de 

Documentos. conteudo resultados. 
simples. 

Quadro 6 - Quadro de metodoiog1as do questlonamento 3. 
Fonte: 0 executor da pesquisa. 

a) Realizou-se pesquisa para fundamentar e analisar os aspectos relativos as 
obrigac;oes fiscais e a legislac;ao regulat6ria dos tributos: na pesquisa sabre 

este conteudo das obrigacoes fiscais e a legislacao regulat6ria dos tributos, 

foi realizada pesquisa bibliografica, sendo utilizados livros como fonte de 

pesquisa, oriundos de biblioteca fisica e pesquisa eletronica na base de 

dados (documentos) disponibilizados pela OCB e por Legislacoes 

complementares, sendo utilizados dados de documentos digitais como 

fonte de pesquisa, oriundos de biblioteca virtuaL A base de dados abordou 
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conteudos relativos: conceito de tributos, dentre este conceito, encontram 

se inseridos tambem, as taxas e contribui96es estabelecidas por lei e 

devidas ao governo federal, estadual ou municipal, as opera96es que os 

originam 0 fato gerador, 0 montante do fato gerador (base de calculo), taxa 

aplicavel para dimensiom1-los (aliquota) e os responsaveis por seu 

pagamento ( contribuinte). 

b) Realizou-se pesquisa na legislaqao tributaria para fundamentar 

procedimentos comparativos acerca da incidi!mcia e/ou isem;ao dos tributos 

sabre atividades economicas das sociedades cooperativas: na pesquisa 

sabre este conte(Jdo de procedimentos comparativos acerca da incidemcia 

e/ou isen9ao dos tributos, foi realizada pesquisa bibliografica, sendo 

utilizados livros como fonte de pesquisa, oriundos de biblioteca flsica e 

pesquisa eletronica na base de dados (Leis) disponibilizados pela Casa 

Civil e por legisla9ao especifica do municipio da Cidade de Curitiba - PR, 

sendo utilizados dados de documentos digitais como fonte de pesquisa, 

oriundos de biblioteca virtual. A base de dados abordou conteudos 

relativos: conceitos relativos ao regime de incidemcia tributaria, regra de 

isen9ao que opera como urn redutor do campo de abrangencia dos criterios 

da hip6tese ou da conseqOencia da regra matriz do tributo e 

impossibilidade de incidencia (imunidade). 

c) Realizou-se pesquisa fundamentada em bases te6ricas inerente aos 

procedimentos contabeis adotados ,oe/as sociedades coo,oerativas e 

extraiu-se da pesquisa acerca do problema, dados relativos aos objetivos 

especfficos da alfnea c, da questao 3, cujo objetivo e o de encontrar 

resposta para o respectivo questionamento: na pesquisa sabre 

procedimentos contabeis adotados pelas sociedades cooperativas, foi 

realizada pesquisa bibliografica, sendo utilizados livros como fonte de 

pesquisa, oriundos de biblioteca fisica e pesquisa documental, sendo 

utilizados base de dados (documento) como fonte de pesquisa, oriundos do 

proprio documento. A base de dados abordou conte(ldos relativos: forma 

de contabilizac;ao de receitas, custos e despesas, segregac:;ao contabil das 

receitas e despesas, separa9ao das receitas e custos dos atos 

cooperativos e dos nao-cooperativos e apura9ao dos resultados. 
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3 DESENVOLVII'JIENTO 

Desenvolvimento e propriamente o corpo do trabalho, cuja estrutura~ao esta 

na dependencia das necessidades de explicac;ao das hip6teses levantadas entorno, 

da problematiza~ao do tema. Assim, as partes, os capitulos, os itens e subitens se 

colocam na ordem 16gica para o delineamento da argumentac;ao ou explicac;ao do 

que a investiga~ao se propos a realizar. Esta ordena~ao dos diversos itens deve 

conduzir naturalmente a conclusao ou conclusoes. 

Este estudo sabre as sociedades cooperativas de trabalho foi realizado a luz 

do que determinam os Principios Cooperativos - definidos como as !inhas 

orientadoras atraves das quais as cooperativas levam seus valores a pratica - e na 

legislac;ao cooperativista brasileira vigente, a qual define a Polltica Nacional de 

Cooperativismo (e que e inspirada nestes Princfpios) dentro das limitagoes inerentes 

a este estudo e a metodo!ogia e tecnicas de pesquisa definidas. Esta analise foi 

pautada no referencial te6rico e nos procedimentos da legisla~ao tributaria brasileira 

relativa as sociedades cooperativas de trabalho. 

3.1 REFERENCIAIS TEORICOS 

Esse enfoque da literatura existente visa evidenciar nao s6 o acervo relativo 

ao tema, como tambem, a trabalhos realizados que as tomam como referemcia. 

Assim, tanto o pesquisador quanta o leitor tomam conhecimento do que ja existe 

sabre o assunto, au seja, sobre o estado da arte, oferecendo contextua!izac;ao e 

consistencia a investigac;ao. 

Considerando-se que, a literatura constitui-se em uma fundamentagao te6rica, 

cuja finalidade e dar suporte para os estudos, analise e reflexoes, sobre as dados 

e/ou informa~oes coletadas. Que constitui em uma apresenta~ao das ideias 

presentes nas obras estudadas, mostrando a relac;ao que possuem com o tema 
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pesquisado. Por meio dela, formulam-se os conceitos envolvidos. Sendo assim, este 

subcapftulo limita-se a apresentac;ao dos principais conceitos te6ricos necessarios 

ao desenvolvimento deste trabatho. lnicia-se com um breve resgate relativo a 
hist6ria das sociedades cooperativas, sua evoluc;ao e, em seguida, far-se-a uma 

abordagem sabre os aspectos caracterfsticos acerca da respectiva legislagao, bern 

como, dos procedlmentos e do tratamento tributario dado em func;ao do seu objeto 

social. 

0 referencial abordou basicamente, a evolugao hist6rica e a pratica 

cooperativista, desde seu surgimento, tanto no mundo como no Brasil, a legislac;ao 

que rege as cooperativas brasileiras, o conceito de cooperativismo, os Princlpios 

Cooperativistas, a classificac;ao, a tipologia geral, as peculiaridades das praticas 

cooperativistas das cooperativas de trabalho - que e o foco deste trabalho, bem 

como, aspectos relativos a economia sociaL 

3.1.1 SURGIMENTO DO COOPERA TIVISMO: BREVE HISTORICO 

0 cooperativismo, como assim o conhecemos, tem sua origem na cidade de 

Rochdale, lnglaterra, que assumiu o "status" de sistema em 1844. Sob a crescente 

amea9a de os trabalhadores da industria textil ser substituidos palas maquinas a 

vapor e com o agravamento do estado de miseria da classe opera ria, com o objetivo 

de enfrentar essa crise, 28 teceloes reuniram-se para buscar alternativa de trabalho 

e sobrevivencia. Esta foi uma experiencia concreta que sobrevive ate os dias atuais 

em plena atividade, e e reconhecido como o ramo do cooperativismo mundial. 

Como uma resposta ao desemprego gerado pela revolu9ao industrial do 

seculo XIX, desde entao, o cooperativismo foi considerado como a terceira via para 

o desenvolvimento s6cio-economico, pois essa forma de sociedades criadas pelos 

Pioneiros de Rochlade, como assim o e conhecido, com objetivos claros e 

eticamente discutido, tomaram forma dando origem a doutrina conhecida como 

cooperativismo que ao atuar no mercado visa o homem, e nao o lucro, como 

principal finalidade. 
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Percebe-se, portanto, que o cooperativismo e as crises s6cio-economicos tem 

Intima relac;ao, e que, a partir dela, surge a necessidade do homem de unir-se para 

solucionar alguns de seus problemas comuns. Essa necessidade ja havia sido 

constatada na AntigOidade acompanhando o homem em sua evoluc;:ao hist6rica. A 

pesar da ideia de ajuda mutua ser antiga, apenas no seculo dezoito e que 

comec;aram a ser descobertas formulas que permitam a criac;ao de estruturas que 

viabilizassem o desenvolvimento do cooperativismo. Com isso, a ideia geral que era 

a de simples cooperac;ao especificou-se num determinado de organizac;:ao solidaria, 

adquirindo conformagao caracteristicas, de tal forma que o cooperativismo se tornou 

urn verdadeiro sistema s6cio~economico. 

Dessa forma, segundo a afirmac;ao de Irion {1997, p. 149) o "cooperativismo 

nasceu com dois objetivos fundamentais: a defesa dos interesses economicos dos 

cooperados e uma missao social reforc;ada na fundagao da primeira cooperativa 

formal que era a promoc;ao social dos cooperados". 

Ao Iongo do tempo e da hist6ria demonstrou que o movimento cooperativista 
nasce se implanta e cresce para resolver situac;oes adversas da populac;ao. 
Dentre esse contexto, o cooperativismo se caracterizou pe!a conso!ida9ao 
dessa ideia que vinha germinando ha cerca de 100 anos, quando em 
Rochdale, lnglaterra, alguns artesaos se reuniram, formaram uma cooperativa 
e, mais do que isso, formu!aram os principios que serviram de base a atual 
Doutrina Cooperativista. 

A ideia cooperativista de acordo com Becho (1998, p. 72), "foi alimentada 

pelas dificuldades economicas da sociedade do SEkula XIX e motivou a criac;ao da 

primeira cooperativa. 0 surgimento das primeiras cooperativas nao foi sucedido, de 

pronto, de uma legislagao que lhe regulasse a atividade". 

Ate entao, nao havia sido firmado o diferencial das cooperatives em rela9ao 
as demais sociedades comerciais. Esse diferencial foi confirmado atraves 
dos princfpios cooperatives, que sofreram algumas alterac;oes, mas, porem 
ainda com o espirito que marcou o movimento e permite sua diferenciaQao 
ate os dias atuais. 

Ainda no seculo XIX, com a promulgac;:ao da primeira lei inglesa que outorgou 

personalidade juridica e responsabilidade limitada as sociedades cooperativas, em 

1852, portanto, apenas oito anos ap6s o aparecimento da primeira sociedade 

cooperativa na cidade de Rochdale, lnglaterra, bergo da primeira cooperativa do 

mundo moderno. Sendo e-Ssa uma experiencia concreta que sobrevive ate os dias 
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de hoje, em plena atividade, sendo reconhecido como o marco hist6rico do 

cooperativismo no mundo. 

Com a adesao da ideia de sociedades cooperativas, aderida por varios outros 

paises, segundo Becho (1998, p. 71 ), "foram sendo organizadas unioes, federac;oes 

e confederac;oes de cooperativas que criaram as condic;oes para articulac;ao da 

constitui~o de uma entidade internacional de representante do cooperativismo". 

Criou-se entao, em 1895 a primeira organizac;ao nao governamental a quem 
as Nac;oes Unidas concederam status de 6rgao consultive. Tendo como 
objetivo principal, o de promover e fortalecer cooperativas autonomas em 
todo universe. Denominada de Alianc;a Cooperativa lnternacional (ACI), 
tomou-se presente em todo mundo. 

Esta associ a gao independente e nao governamental ( 6rgao de representac;ao 

mundial do cooperativismo) reune, representa e ap6ia a autonomia, integrac;ao e 

desenvolvimento do cooperativismo. Mediante atividades de ambito regional, 

nacional e internacional a ACI tambem procura promover e defender os valores e 

princfpios do cooperativismo; estimular relac;oes mutuamente vantajosas entre suas 

organizac;oes, de carater economico ou de outra indole; favorec.er o progresso 

economico e social dos povos, contribufdo assim para a paz e a seguranc;a 

internacional. 

3.1.1.1 Cooperativismo no Brasil 

No Brasil, a cultura cooperativista e observada desde os prim6rdios da 

colonizac;ao portuguesa. Ganhou forc;a no final do seculo XIX, atraves do movimento 

que se iniciou na area urbana, na cidade de Ouro Preto (MG), no ano de 1889, 

estimulado pelos funcionarios publicos, militares, profissionais liberais e operarios, 

para atender as suas necessidades. Em 1902, na cidade de Nova Petr6polis, no Rio 

Grande do Sui, surgiu o cooperativismo como empreendimento s6cio-economico, 

quando foi reconhecida a fundac;ao de uma caixa rural Raiffeisen (nome do modelo 

de cooperativismo adotado), sendo esta considerada como o marco do 

cooperativismo no BrasiL 
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A partir de 1906, nasce e se desenvolvem as cooperativas no meio rural, 

idealizadas par produtores agropecuarios, cuja propagac;ao deu-se em varios 

estados, principalmente juntos as comunidades de imigrantes alemaes e italianos, 

dando forma ao cooperativismo hoje existente no pais. Ate entao, nao havia uma 

legislac;ao que lhe disciplinasse a atuac;ao. A primeira lei brasileira a regular as 

cooperativas foi a de n° 1.637, de 5 de janeiro de 1907. Revogada em 1932, sendo 

sucedidas por varias leis subseqUentes. Hoje se encontra em vigor a Lei n° 5.764, de 

16 de Dezembro de 1971, que regula as sociedades cooperativas de todos os tipos 

e categorias. 

Em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativas, realizado na 

cidade de Belo Horizonte (MG), no qual se decidiu pe!a fusao das duas entidades 

entao existentes, a ABCOOP- Associac;ao Brasileira de Cooperativas e a UNASCO 

- Uniao Nacional de Cooperativas e pela existencia de apenas uma entidade de 

representagao do cooperativismo no Brasil, a OCB - Organizagao das Cooperativas 

Brasileiras. A partir de entao, a OCB e o 6rgao maximo de representac;ao do 

cooperativismo no pais, a quem a lei 5.764/71, estabeleceu a representagao e 

declarou a OCB 6rgao tecnico-consultivo do governo, dando-lhe outras 

incumbencias, entre elas, a de congregar as organizagoes estaduais de 

cooperativas. Entre suas atribuic;oes a OCB e responsavel pela promoc;ao, fomento 

e defesa do sistema cooperativista em todas as instancias politicas e institucionais. 

E de sua responsabilidade tambem a preservac;ao e o aprimoramento desse 

sistema, o incentivo e a orientac;ao das sociedades cooperativas. 

A Lei 5.764/71 disciplinou a criagao de cooperativas, porem restringiu a 

autonomia dos associados, interferindo na criac;ao, funcionamento e fiscaliza.;;ao do 

empreendimento cooperativo. Essa limitac;ao foi superada pela Constituigao de 

1988, que proibiu a interferencia do Estado nas associac;oes, dando infcio a 

autogestao do Cooperativismo que favoreceu intensivo crescimento. Em 1995 o 

Cooperativlsmo brasileiro, ganha destaque e reconhecimento internacional pela ACI 

- Alianga Cooperativista lnternacional, sendo eleito urn brasileiro (Roberto 

Rodrigues) para o exercicio de sua presidencia, fato que contribuiu tambem para o 

desenvolvimento das cooperativas brasileiras, fazendo-se presente em todos os 

Estados da federa.;;ao e no Distrito Federal. 
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A evolugao e a expansao do sistema cooperative no seculo XXI, cuja a gao 

passou a gerar oportunidades de trabalho, aumentar a produ<;ao e a regular prec;o, 

exercem influencia na sociedade como urn todo, de tal forma que as atividades 

dentro das sociedades cooperativas comec;aram a ter reflexes na sociedade. 0 

trabalho das sociedades cooperativas pelo desenvolvimento sustentado de suas 

comunidades e comprovado pelas repercussoes economicas que produzem a 

melhoria constante da qualidade em seus produtos e servigos e com atuagao potitica 

no sentido de propor, lutar ou ajudar o Estado com soluc;oes que reflitam os anseios 

e necessidades da sociedade. 

3.1.1.2 Economia social 

Economia Social designa o conjunto de instituigoes resultantes da 

organiza<;ao dos trabalhadores, que nela investem suas economias, para atraves da 

auto-ajuda promover o progresso social, e sua ampla participa<;ao na produ<;ao e 

nos frutos da atividade economica. A economia social subentende, portanto, como 

uma organizac;ao do processo economico que tern por c-entro as pessoas. 

De acordo com Irion (1997, p. 25), "e uma forma de economia empresarial de 

natureza associativa, que cria atividades autonomas, cujos objetivos sao baseados 

na solidariedade e democracia e que da primazia as pessoas e ao trabalho sobre o 

capital na distribuic;ao dos beneflcios aos que nela estao inseridos". 

Com base no ideario humanista e solidario juntamente com a capacidade de 
samar as valores da participagao, responsabilidade e eficacia empresarial, a 
Economia Social e formada por cidadaos, livres com espirito so!idario, 
organizados atraves de empreendimentos de carater economico e social, os 
quais distribuem as resultados entre as pessoas individualmente, aos seus 
componentes considerados co!etivamente e a sociedade onde se insere, 
para gerar novas projetos e para dar respostas as necessidades sociais que 
surge a cada momenta. 

As empresas compreendidas como de Economia Social diferem nos estatutos 

e nas estruturas, mas tern em comum a solidariedade, a cooperayao, a auto-gestao 

democratica a cargo de seus usuarios, a sujei<;ao do capital a finalidade social, etc., 



28 

enfim, sao empresas que surgem por iniciativa coletiva para resolver problemas de 

ordem social. 

A economia social se propoe a objetivos economicos e sociais, buscando 

resultados para o seu quadro social individual, para o quadro social coletivo e para a 

sociedade onde as empresas se inserem. As entidades da economia social buscam 

resultados de natureza social, que eo bem-estar individual e coletivamente dos seus 

integrantes, isto vale dizer que, os resultados se revertem em beneffcio dos 

associados e da sociedade em geral, enquanto que nas empresas de capital o 

resultado reverte em beneficia do capital, caracterizando o Iuera. 

A importancia crescente das soluc;oes empresariais da economia social se 

deve a certeza de que os antigos e novos problemas sociais nao podem ser 

resolvidos unicamente pela ac;ao das empresas capitalistas, do setor publico ou das 

empresas pub!icas. A propria sociedade necessita se organizar no sentido de 

encontrar alternativas que ajude na soluc;ao do desemprego, distribuic;ao da renda, 

qualidade dos servic;os publicos, moradia, educac;ao, aposentadoria, qualidade de 

vida, etc., a Economia Social constitui, portanto, em urn poderoso instrumento de 

distribuic;ao de renda e de justic;a social. 

Na hist6ria do capitalismo sempre existiu a tentativa de criac;ao de uma 

economia aonde as formas comunitarias de produc;ao e consumo viessem a ser 

estruturadas. Esta economia comunitaria, dentro da economia capitalista, deveria 

garantir a todos os traba!hadores e desempregados a sua renda de modo igua!itario 

e democratico. Tais ideias deram impulse ao surgimento na atualidade da chamada 

economia solidaria e dentro dela a associac;ao coletiva dos trabalhadores. 

Na pratica, no contexto atual do mercado de trabalho associado, a economia 

solidaria e representada por organizac;oes de produtores em forma de autogestao, 

com igualdade de direitos de todos os associados; a propriedade do capital deve ser 

comum, distribuida de forma igualitaria, assim como sua gestao deve ser 

democratica. 

A economia solidaria pode ser representada como uma ferramenta contra a 

pobreza e a exclusao social, ja que a maioria dos empreendimentos solidarios tern 
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carc~ter de gera<;ao e distribui<;ao de trabalho e renda proporcionando aumento da 

remunerac;ao dos participantes de uma forma coletiva e melhor qualidade de vida 

estendendo estes beneficios as suas familias. A forma com que estes 

empreendimentos economicos solidarios melhor se estruturam como atividades 

economicas sao as cooperativas, pelo fato destas combinarem de maneira 

simultanea a auto-gestao, o associative e a cooperac;ao. 

Apesar de o cooperativismo ser a maior expressao desta nova forma de 

economia mundial, ah§m das cooperativas, existe outras organiza(_(oes que tambem 

sao parte integrante da economia solidaria como grupos de produ<;ao de alimentos, 

reciclagem, trabalhadores organizados em prestac;ao de servic;os, de trocas 

solidarias, de compras coletivas, de educac;ao popular, de cooperativismo popular, 

de desenvolvimento local, iniciativas de produc;ao rural alternativa (como agricultura 

familiar) e iniciativas de micro-financ;as solidarias. 

Estes sao igualmente exemplos de praticas organizacionais que tern gerado 

trabalho e renda de forma sustentavel a um grande m1mero de pessoas alijadas 

(fora) do processo tradicional de gerac;ao e distribuic;ao de renda. 

3.1.2 ESTRUTURA DO COOPERATIVISMO 

0 cooperativismo e considerado, em si, urn sistema de produc;ao, 

comercializac;ao e consumo que, mesmo estando presente no decorrer do 

capitalismo hist6rico, coloca-se como urn sistema mais adequado, participative, 

democratico e justa para atender as necessidades e os interesses especificos dos 

trabalhadores, alem do que, proporciona o desenvolvimento integral do individuo por 

meio do coletivo. 

E e dentro deste sistema que as cooperativas surgem como a unidade 

economica adequada a tais ideais. Sendo assim, e atraves das atividades 

economicas que seus membros buscam urn equilibria social, procurando alcanc;ar 

simultaneamente o crescimento economico e o seu desenvolvimento social. 
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Na sua dimensao economica visa acometer o importante objetivo de 

assegurar aos seus associados os meios adequados de subsistencia e de trabalho, 

segundo os criterios da melhor eficiencia e racionalidade possivel, assegurando-lhes 

a autonomia e a seguranc;a num aspecto essencial e sujeito a tantas distorc;oes e 

explorac;oes no mundo de hoje. 

Na sua dimensao social, visa assegurar aos associados sua condic;ao de 

sujeitos de todo o processo, exigindo sua plena participac;ao decis6ria e controladora 

na empresa, como condic;ao necessaria para poderem ser os usuarios dos bens e 

servic;os de toda a ordem que a sociedade-empresa proporcionar. 

3.1.2.1 VALORES CARACTERISTICOS DO COOPERAT!V!SMO E TIPOLOGIA 

Os valores que perrneiam o movimento cooperativista sao a base que 

fundamenta seus principios. Sao eles: a responsabilidade propria, a democracia e a 

auto-ajuda. Pode-se perceber que estes valores sao bastante distintos e raros se 

comparados aos valores adotados nas atividades capitalistas, que pendem para o 

lado da competitividade exacerbada, a hierarquia e a individualidade. 

As sociedades cooperativas, segundo Gonc;alves Neto (2004, p. 123), "se 

caracterizam como urn empreendimento que permite aos trabalhadores com 

pequena economia ter acesso ao mercado, atraves de conexao por ela 

proporcionada". 

0 cooperativismo tern por base a posse privada dos meios de produyao e 
planejamento descentralizado e individualizado na cooperativa e no 
cooperado, dispondo-se as regras do mercado. 

Por outro lado, o cooperativismo procura a prote<;ao da economia dos 
indivfduos e se caracteriza por garantir participa<;ao a mais ampla possfvel 
da popu!a<;ao nos frutos da atividade economica. A cooperativa e urn 
empreendimento que possui duas faces, a economica quando atua como 
empresa e trata do fomento da economia dos cooperados e a social quando 
atua como associa<;ao para promover socialmente os cooperados. 

A palavra cooperativismo nao e apropriada para designar o conjunto de 

cooperativas; o termo adequado e sistema cooperativista ou movimento 
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cooperativista destinado ao conjunto de cooperativas e as instituic;oes a elas ligadas. 

A palavra cooperativa se refere ao empreendimento que atua no mercado em nome 

dos associados, chamados de cooperados. Enquanto que, a palavra cooperativista 

se refere genericamente as pessoas envolvidas no sistema de sociedades 

cooperativas. 

Segundo a Lei 5.764/71, Art. 4°, "As cooperativas sao sociedades de pessoas, 

com forma e natureza jurldica propria, de natureza civil, nao sujeita a falemcia, 

constituidas para prestar servic;os aos associados, distinguindo-se das demais 

sociedades pelas seguintes caracteristicas": 

I - adesao voluntaria, com numero ilimitado de associados, salvo 
impossibi!idade tecnica de presta9ao de servic;o; 

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

Ill - limita<;:ao do numero de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porem, o estabelecimento de criterios de proporcionalidade, se 
assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 

IV - inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos a 
sociedade; 

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federac;:oes e 
confederac;:oes de cooperativas, com excec;:ao das que exerc;:am atividades 
de credito, optar pe!o criteria da proporcionalidade; 

VI - quorum para o funcionamento e deliberac;:ao da Assembleia Geral 
baseada no numero de associados e nao no capital; 

VII - retorno das sabras liquidas do exercicio, proporcionalmente as 
operac;:oes realizadas pelo associado, salvo deliberac;:ao em contrario da 
Assembk~ia Geral; 

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistencia Tecnica 
Educacional e Social; 

IX - neutralidade poHtica e indiscriminac;:ao religiosa, racial e social; 

X - prestayao de assistencia aos associados, e, quando previstos nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa; 

X! - area de admissao de associados !imitada as possibilidades de reuniao, 
controle, operac;:oes e prestac;:ao de servic;:os. 

Com base nestes aspectos caracteristicos, conclui-se que, a finalidade de que 

constitui o objetivo de uma cooperativa, consiste na associac;ao de pessoas, cujo 

interesse. social esta voltado a proporcionar aos associados vantagens diversas, em 
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especial a economica, com o rateio das sobras resultado a atuac;ao coletiva entre 

eles, sem perseguirem o Iuera como aspecto determinante. Este e urn dos aspectos 

a ser considerado, estando disposto no art. 3° da Lei n° 5.764/71, que possui a 

seguinte redac;ao: Art. 3°. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas 

que reciprocamente se obrigarem a contribuir com bens ou servic;os para o exercicio 

de uma atividade economica, de proveito comum, sem objetivo de Iuera. 

3.1.2.1.1 Principios cooperativistas 

Segundo a OCB, os principios cooperativistas sao as linhas orientadoras 

atraves das quais as cooperativas levam os seus valores a pratica. 

Principia Cooperativista n° 1 - Adesao volunt<kia e livre - As cooperativas 
sao organizacoes voluntarias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os 
seus servicos e assumir as responsabilidades como membros, sem 
discriminacoes de sexo, sociais, raciais, poHticas e religiosas. 

Princfpio Cooperativista n° 2 - Gestao democratica e livre - As cooperativas 
sao organizacoes democraticas, controladas pelos seus membros, que 
participam ativamente na formulacao das suas poHticas e na tomada de 
decisoes. Os homens e as mulheres, e!eitos como representantes dos 
demais membros, sao responsaveis perante estes. Nas cooperativas de 
primeiro grau os membros tem igual direito de voto (um membro, um voto); 
as cooperativas de grau superior sao tambem organizadas de maneira 
democratica. 

Princfpio Cooperativista n° 3 - Participar;ao economica dos membros - Os 
membros contribuem eqOitativamente para o capital das suas cooperativas 
e controlam-no democraticamente. Parte desse capital e, normalmente, 
propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem, habitualmente, 
se houver uma remuneracao limitada ao capital integralizado, como 
condigao de sua adesao. Os membros destinam os excedentes a uma ou 
mais das seguintes fina!idades: 

1- Desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente atraves da 
criacao de reservas, parte das quais, pelo menos sera, indivisivel. 

2- Beneffcios aos membros na propor~o das suas transacoes com a 
cooperativa. 

3- Apoio a outras atividades aprovadas pelos membros. 

Principia Cooperativista n° 4 - Autonomia e independencia - As 
cooperativas sao organiza¢es autonomas, de ajuda mutua, controladas 
pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organizacoes, 
incluindo instituicoes publicas, ou recorrerem a capital externo, devem faze-
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lo em condiQ6es que assegurem o controle democratico pelos seus 
membros e mantenham a autonomia da cooperativa. 

Principia Cooperativista n° 5 - Educaqao, formaqao e informaqao - As 
cooperativas promovem a educaQao e a formaQao dos seus membros, dos 
representantes eleitos e dos traba!hadores, de forma que estes possam 
contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento das suas cooperativas. 
lnformam o publico em geral, particularmente os jovens e os lfderes de 
opiniao, sabre a natureza e as vantagens da cooperagao. 

Principia Coaperativista n° 6- lnter-caaperaqaa- As cooperativas servem 
de forma mais eficaz os seus membros e dao mais-forQa ao movimento 
cooperattvo, trabalhando em conjunto, atraves das estruturas !ocais, 
regionais, nacionais e internacionais. 

Principia Caoperativista n° 7- Interesse pela comunidade- As cooperativas 
trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades 
atraves de po!fticas aprovadas pe!os membros. 

Os valores de ajuda mutua, responsabilidade, democracia, igualdade, 

equidade e so!idariedade sao levadas a pratica com o cumprimento dos Principios 

Cooperativistas os quais norteiam as praticas cooperativistas deste tipo de 

sociedades em seu funcionamento. 

Os Principios Cooperativistas sao considerados como a principal referenda 

da pratica cooperativista no mundo, norteando a atua«;ao dos cooperados e o 

funcionamento das cooperativas. Estes principios tratam praticamente de todas as 

praticas cooperativistas definindo a adesao dos membros, a gestao, a participayao 

{tanto economica quanto na politica de decisao), a formagao, especializagao dos 

seus associados, bern como a participa«;ao da cooperativa no seu ambiente 

(comunidade) e com outras cooperativas dentro do movimento do cooperativismo. 

As cooperativas que nao atuarem em conformidade com essas regras e 

padroes de funcionamento podem fazer o uso deturpado do instituto do 

cooperativismo com varios fins, como obter vantagens competitivas no mercado de 

trabalho, diminuir os encargos empresariais, reduzir os vinculos trabalhistas, obter 

redugao de carga tributaria em suas atividades, alem de uma serie de outros 

beneficios obtidos por fazer parte do movimento do cooperativismo, caracterizado 

como uma iniciativa social em ambito geraL 

Entende-se por praticas cooperativistas, todas as praticas no exercfcio das 

atividades cotidianas de uma cooperativa em suas rela«;6es com todos os seus 

publicos, tais como os cooperados, o poder pl!blico (federal, estadual e municipal), 
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os parceiros, clientes, a propria cooperativa (presidencia, diretoria etc.), a sua 

comunidade, outras cooperativas, as associacoes e entidades representativas, 

outros empreendimentos solidarios; por exemplo. 

Do conceito, nota-se que as cooperativas sao sociedades de pessoas, nao 

importando o capital para a configurac;ao da sociedade, mas as pessoas envolvidas, 

que mediante iniciativa em comum, objetivam atingir determinado fim. Na sociedade 

de capital, como nas sociedades anonimas de capital aberto, pouco importa quem 

sao as pessoas que adquirem as ac;oes, mas efetivamente o capital. Enquanto que 

na sociedade cooperativa, envolve determinadas pessoas e nao o capital subscrito. 

As cooperativas tern por caracteristica de acordo com Martins (2006, p. 51), 

"as pessoas envolvidas, a associac;ao, a solidariedade e a comunhao de interesses 

entre os associ ados para a consecw;ao de determinado fim". 

3.1.2.1.2 Definic;ao de cooperativismo 

0 cooperativismo pode ser definido como urn sistema economico e social 

destinado a organizac;ao e distribuic;ao das riquezas geradas a partir das sociedades 

cooperativas. 0 cooperativismo e urn movimento internacionalmente organizado que 

se baseia em valores de ajuda mutua, solidariedade, democracia e participac;ao, 

buscando satisfazer tanto as necessidades de consumo de bens e servicos quanto 

as necessidades sociais e educativas. 0 cooperativismo se traduz, como sendo uma 

aplicac;ao sistematica da cooperac;ao, visando a soluc;ao de problemas economicos, 

atraves da solidariedade humana. Assim entendido, o cooperativismo torna-se uma 

das formas mais elevada e eficaz, de conduzir entendimentos entre os individuos, 

entre grupos e/ou nacoes. 

Cooperativismo e, portanto, urn sistema economico-financeiro que objetiva a 

transformac;ao e consolidac;ao social. A sociedade cooperativa e a reuniao de 

pessoas para a realizac;ao de atividades economicas em comum atraves de uma 

organizac;ao coletiva e democraticamente controlada, que busca, em conjunto e 
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mediante objetivos comuns, a obtenc;ao de melhorias de condic;oes de vida e de 

renda dos integrantes do grupo. 

Em fim, para efeito de entendimento desta pesquisa, em forma de analise 

tributaria, e bastante definir cooperativismo atraves do que estabelecem os 

Principios Cooperativistas e a legislac;ao cooperativista brasileira vigente com uma 

reuniao do que estabelece a literatura uti!izada no desenvolvimento deste estudo. 

3. 1.2.1.3 Definic;ao de cooperativa 

A exata compreensao da sociedade cooperativa esta intimamente ligada a de 

cooperativismo, entendido como um sistema reformista da sociedade que quer o 

justo prec;o, abolindo o intermediario e o assalariado, atraves da solidariedade e da 

ajuda mlltua. 

Para Gonc;alves Neto (2004, p. 143), "filosoficamente, o principal objetivo que 

aspira e o aperfeic;oamento moral do homem, pelo alto sentido etico da 

solidariedade, complementado na ac;ao, pela melhoria economica. Com uma 

diferenc;a basica": 

Enquanto na sociedade anonima o interesse era criar um novo ente, com 
interesse e objetivos distintos de seus membros, a sociedade cooperativa 
deveria atuar como mere intermediario entre interesses individuais dos 
s6cios eo mundo exterior. Em ambos os cases, porem, a conjugac;ao de 
esforc;os deveria ter como efeito o esforc;o do poder de atuac;ao frente as 
exigencias hist6ricas e economicas de crescente concorrencia. 

Entende-se por cooperativa uma uniao de pessoas, cujas necessidades de 

trabalho, de comercializac;ao ou de prestac;ao de servic;os em grupos, e respectivos 

interesses sociais, politicos e economicos, fundem-se nos objetivos coletivos da 

associacao em que expressam o conteudo ideol6gico da cooperac;ao. 

A propria ACI- Alianc;a Cooperativa lnternacional, segundo Irion (1997, p. 47), 

definiu cooperativa como "uma associa~.ao autonoma de pessoas que se uniram 

voluntariamente para fazer frente as necessidades e aspirac;oes economicas, sociais 

e culturais comuns par meio de uma empresa de propriedade con junta". 
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As cooperativas podem ser definidas como entidades democraticas porque a 
vontade nela manifestada e a das pessoas, ao contrario das empresas que nao se 

enquadram como democraticas porque nelas o que se traduz e a vontade do capital. 

As cooperativas baseiam-se na ajuda m(Atua, responsabilidade, democracia, 

igualdade, equidade e solidariedade e seus membros creem nos valores eticos de 

honestidade, transparencia, responsabilidade social e preocupac;ao com o proximo. 

Assim, os valores e os principios, juntos com as ideias gerais, constituem a 

base doutrinaria do cooperativismo. Os valores dao origem e precedem os 

principios, ocupam posigao superior na hierarquia da doutrina cooperativista. Dessa 

forma, subentende que os valores basicos do cooperativismo sao: democracia, 

Jiberdade, eqiiidade, solidariedade e justic;a social. 

De acordo com Irion (1997, p. 49), "os principios interpretam os valores e 

fazem a ponte entre a teoria e a pratica cooperativista, ou seja, os princfpios 

transformam ideias em a gao". Para melhor compreensao do significado dos 

respectivos valores, os apresentamos resumidamente, como segue: 

a) Solidariedade: consiste na alian9a entre os s6cios, dispostos a 

estabelecer vincu!os entre si, baseados no apoio mutuo, no sentido 

recfproco de uniao e de responsabilidade social, para atuar com 

eficiencia e eficacia para resolver problemas internos e veneer as 

pressoes externas; 

b) Liberdade: constitui o dire ito de analisar os va!ores e os principios e 

potencialidade do movimento para que os interessados possam 

transformar de sua liberdade que e abso!uta, fora da cooperativa, em 

liberdade voluntariamente relativa dentro dela; 

c) Democracia: significa direito de participa~ao nas reunioes, dar opinioes, 

da oportunidade do exercfcio das fun9oes diretivas, do respeito ao direto 

das pessoas ainda que cHvergentes, do voto sem que para isso se !eve 

em conta os investimento e a ado9ao pelo quadro social de regras dentro 

dos preceitos estatutarios e legais; 

d) Justir;a social: no cooperativismo e compreendida como promo9ao 

economica dos associados, entre outros beneffcios, esta a promovao 

pela educa9ao, pela cultura, pela qualidade de vida, oportunidade de 

traba!ho e de realizagao pessoal; 
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e) Eqilidade: no cooperativismo se traduz com base em tres vertentes: 1) 

associativa estabelece deveres e direitos gerais e iguais para todos os 

s6cios especificados no estatuto; 2) economica distribuic;ao dos 

resultados economicos proporcional a participac;ao do associado nos 

neg6cios da cooperativa e; 3) social obrigac;ao da cooperativa (dentro de 

sua capacidade), a assistir os associados de forma equanime, sem 

qualquer tipo de discriminac;ao. 

Em outras palavras, cooperativa e a uniao de trabalhadores ou profissionais 

diversos, que se associam por iniciativa propria, sendo livre o ingresso de pessoas, 

desde que os interesses individuais em produzir, comercializar ou prestar urn servic;o 

nao sejam conflitantes com os objetivos gerais da cooperativa. 

3.1.2.1.4 Atos cooperatives 

Nas empresas capitalistas cada departamento e uma de suas partes. Se urn 

departamento transferir mercadorias ou servicos para outros, ainda que se 

considerem seus valores (para avaliac;ao de custos ou resultados), nao houve entre 

eles neg6cios ou operacao de mercado; aconteceu apenas uma opera<;ao interna da 

empresa. A empresa e seus departamentos sao a mesma pessoa e tern a mesma 

identidade juridica, e as transacoes entre departamentos sao simples atos internos e 

nao opera<;ao de mercado. 

Nas sociedades cooperativas, o conjunto dos cooperados forma a 

cooperativa, assim como, o conjunto dos departamentos constitui a empresa. Por 

analogia cada cooperado e uma unidade da cooperativa, como cada departamento e 
uma unidade da empresa. Os cooperados e a cooperativa sao a mesma pessoa, 

tern a mesma identidade jurldica. 

As operac;oes dos cooperados com a cooperativa, ou dessa com eles ainda 

que tenham expressao monetaria nao sao transa<;oes comerciais e nem constituem 

operacoes de mercado; sao, como nas empresas, atos internos da mesma 
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economia, chamados de atos cooperatives. Se uma cooperativa ingressar no quadro 

social de outra, as transac;oes entre ambas tambem sao atos cooperativos. 

Quando as cooperativas constituirem uma federac;ao ou confederac;ao, o novo 

empreendimento e da mesma natureza das participantes, isto e, outra cooperativa 

de grau imediatamente superior. Gada cooperativa associada torna-se unidade 

interna da cooperativa do grau superior e as transac;oes internas sao tambem atos 

cooperativos. 

0 ato cooperative, segundo Irion (1997, p. 97), "e a operac;ao interna da 

economia cooperativada e realizavel entre pessoas fisicas (os cooperados) e as 

cooperativas, ou entre pessoas juridicas e as cooperativas associadas". 

0 conhecimento da identidade jurldica comum entre as cooperativas e seus 
associados e das operagoes das cooperativas com o quadro social, e para 
ele com o mercado, fundamentam a legislagao sem conceder privilegios ao 
ato cooperative e todas as demais operavoes das cooperativas; apenas faz 
justi<;;a a ela. 

Nas operacoes e negocios cooperatives identificam-se dois tipos de atos 
cooperatives, o primeiro chamado ato cooperativo puro que designa 
exclusivamente as transagoes entre s6cios e as cooperativas e o ato 
cooperative comp!ementar, que eng!oba as transacoes externas. 

Assim, com o intuito de atender aos objetivos, as sociedades cooperativas 

realizam diversas atividades, e, algumas vezes, desenvolvem atividades nas quais 

se relacionam com os cooperados e outras que se relacionam com terceiros. A 

operayao em que a cooperativa se re!aciona com o seu associado e com outra 

cooperativa, dentro de seu objeto social, recebe o nome de ato cooperativo. Por sua 

vez, a operac;:ao que a cooperativa realiza com terceiros recebe o nome de ato nao

cooperativo. 

Os atos cooperatives, portanto, podem ser definidos como os atos praticados 

entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pe!as cooperativas 

entre si, quando associadas, para a consecuc;ao dos objetivos sociais, nao 

implicando em operac;:ao de mercado, nem contrato de compra e venda de produtos 

ou mercadoria (art 79, § unico da Lei 5.764/71). 

Dessa forma subentende que, na cooperativa, o seu s6cio (empresario) e, ao 

mesmo tempo, cliente, usuario ou fregues. Segundo Irion {1997, p. 170), "a 
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cooperativa recebe a produ9ao de seus s6cios para em nome deles, comercializa-la, 

comprar bens de produ<;ao ou consumo para distribui-los aos s6cios. Prestar 

servi<;os aos s6cios, na qualidade de usuarios". 

As sociedades cooperativas (em geral, inclusive agropecuaria, eletrificayao, 

credito e mista) que obedecerem ao disposto na legisla<;ao especlfica nao terao 

incidencia do Impasto de Renda sabre suas atividades economicas, de proveito 

comum, sem objetivo de lucro (Lei n° 5.764/1971, art. 3°, e Lei n° 9.532/1997, art. 

69). As cooperativas nao visam aos Iueras, pois prestam servi9os para os seus 

cooperados. Elas estao no campo da nao-incidencia do lmposto de Renda, 

conforme o art. 182 do RIR/1999. 

A "nao-incidencia" e a ausencia (falta) de projeyaO (incidencia) de regra 

juridica sabre determinado fato. Podem ocorrer em razao de quatro causas 

diferentes, as primeiras duas constitucionais e as duas restantes infraconstitucionais: 

a) por fa!ta de previsao constituciona! para incidencia (instituigao ou criagao 
do tributo) em rela<;ao a determinado fato (nao-incidemcia pura e 
simples); 

b) vedacao (ou proibicao) constituciona! a instituicao (au criacao) do tributo 
sabre certos fatos, normalmente tributaveis; 

c) falta de institui<;ao (ou cria<;ao) do tributo, nos casas em que a incidencia 
se acha constituciona!mente autorizada: trata-se, neste caso, de falta de 
atua<;ao da regra jurfdica para a institui<;ao ou criayao do tributo; 

d) exclusao, da incidencia de certos fatos especfficos desta: trata-se, neste 
caso, de retirada ou supressao por outra regra jurfdica para!e!a, do 
mesmo ou de outro texto legal, de certos fatos especificos de tributa<;ao. 

No caso especifico da sociedade cooperativa, a nao-incidencia esta 

contemplada na hip6tese da letra "c", ou seja, a lei nao estabeleceu a incidencia 

para o ato cooperative. 

3.1.2.1.5 Atos nao-cooperativos 

As sociedades cooperativas tern urn regime peculiar, condizente com sua 

natureza juridica. Na verdade, elas nao obtem lucros para si, pois agem na 

presta<;ao de servi<;os para os cooperados seus associados. Para isso, elas estao no 
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campo da nao-incidencia do lmposto de Renda, conforme reconhece o art. 182 do 

RIR/1999 (sob as exig€mcias Ia estabelecidas), exceto quando as rendas referidas 

no art. 183, que dizem respeito a transa<;oes com nao-cooperados, e que pertencem 

a propria cooperativa. 

As sociedades cooperativas que obedecerem as regras dispostas na Lei n° 

5.764/1971, art's 85, 86, 88 e 111, pagarao o Impasto de Renda calculado sabre os 

resultados positives das opera<;oes e atividades estranhas a sua finalidade (atos 

nao-cooperativos ). 

Atos nao-cooperados sao os atos previstos nos incisos I a Ill do art. 183 do 

RIR/1999, cuja pn3tica o legislador considerou toleravel, por servirem ao prop6sito 

de pleno preenchimento dos objetivos sociais, mas os sujeita, por isso mesmo, a 
escriturac;ao em separado e a tributac;ao regular dos resultados obtidos, a saber: 

- de comercializac;ao ou industrializac;ao, pelas cooperativas 
agropecuarias ou de pesca, de produtos adquiridos de nao-associados, 
agricu!tores, pecuaristas ou pescadores, para comp!etar lotes destinados ao 
cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas 
insta!agoes industrials; 

II - de fornecimento de bens ou servic;os a nao-associados, para atender 
aos sociais; 

Ill -de participac;ao em sociedades nao-cooperativas, publicas ou privada, 
para atendimento dos pr6prios objetivos e de outros de carater acess6rio ou 
complementar; 

IV - aplicac;oes financeiras (art. 1° da lnstruc;ao Normativa SRF no 
333/2003); 

V - a contratac;ao de bens e servic;os de terceiros nao-associados 
(acrescido por meio do Pergunta/Resposta no 774, editada pela SRF); 

VI - cooperativa medica que exerce atos nao-cooperativos, tais como a 
intermediac;ao de prestac;ao de servic;os a nao-associados ( decisao 83 RF no 
193/2000); 

VII - encaminhamento de usuano a terceiros nao-associados, como 
hospitais, clfnicas ou laborat6rios, mesmo que complementar ou 
indispensavel a boa prestagao do servigo profissional medico, constitui ato 
nao-cooperado (Solugao de Consulta 43 RF no 04/2002); 

VIII - venda de combustiveis - a venda para terceiros de combustive! e 
seus derivados, em posto varejista, caracteriza desvio de finalidade da 
entidade cooperativa, com as implicac;oes tributarias dal decorrentes, pois 
nao se enquadra como fornecimento de bens e servigos a nao-associados, 
para atender aos objetivos sociais, como preve a Lei n° 5. 764/1971. Cabe o 
onus da prova a sociedade cooperativa, de que a venda de combustive! e 
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seus derivados a associados e diretamente vinculada a atividade economica 
desenvolvida pelo cooperado e que e objeto da cooperativa, sob pena da 
caracterizavao da pratica de atividades estranhas as finalidades legais 
pr6prias da sociedade cooperativa, submetendo a entidade a tributa9ao 
normal das pessoas jur!c!icas (Solugao de Consulta 68 RF n° 125/2003); 

IX - ato cooperado e o ato que decorre da atua9ao do cooperado no 
exercicio e atendimento dos objetivos da atividade cooperada a que aderiu 
e que, assim, nao se sujeita a incidemcia tributaria por nao qualificar ato de 
mercancia. A negociayao direta entre a cooperativa e terceiros, sem 
interferemcia direta do cooperado na sua concretiza9ao deixa de traduzir a 
caracter!stica essencial do ato cooperative para assim configurar ato sujeito 
a urn a incidemcia tributaria normal (AC 1 o CC 1 003-21. 115/2002, DO 
1 0.02.2003); 

X - rendas de alugueis, venda de sucata, receitas financeiras e outras 
receitas nao abrangidas pelo ato cooperado, nao se inclui entre aqueles 
amparados pela nao-incic!encia (AC 1° CC 1003-9.028/89, DO 31.08.1989); 

XI - bonifica96es e comissoes recebidas - as receitas oriundas de 
bonifica96es e comissoes recebidas de bancos pela arrecada9ao de tributos 
e contrata9ao de seguros, como resultantes de atos nao-cooperativos, 
integram o lucro real da cooperativa (AC 1° CC 103-11.444/91, DO 
29.07.1991) (AZEVEDO, 2007, p. 237). 

Vale enfatizar que os rendimentos acima citados classificam como 

"transac;oes de atos nao-cooperativos", muito em bora pertencendo a pr6pria 

cooperativa, ficarao sujeitos (esses rendimentos) a incidencia do lmposto de Renda 

no regime tributario do lucro real ou lucro presumido, conforme o caso (art 183 do 

RIR/1999). 

Os resultados positivos nas opera<;oes e atividades estranhas a finalidade da 

cooperativa poderao ser tributados com base no lucro presumido, desde que a 

sociedade cooperativa nao esteja enquadrada nas condi<;oes de obrigatoriedade de 

apurac;ao pelo lucro real (Soluc;ao de Consulta da 7a RF n° 380/2004). 

Os resultados das opera<;oes com nao-associados serao levados a conta do 

Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social e serao contabilizados em 

separado, de modo a permitir calculo para incidencia de tributos. 

3.1.2.1.6 Classificac;ao das sociedades cooperativas 
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As cooperativas se classificam de acordo com o objeto ou pela natureza das 

atividades desenvolvidas par ela au par seus associados. Essa classificac;ao ocorre, 

portanto, de muitas maneiras, segundo o criteria pelos quais sao observados. 

Quanta ao objetivo, as sociedades cooperativas poderao adotar por objeto qua!quer 

genera de servigo, operagao ou atividade, porem, sao obrigadas ao o uso da 

expressao "cooperativa" em sua denomina<;ao. E vedado, no entanto, as 

cooperativas o uso da expressao "Banco". 

Quanto a natureza estrutural, segundo o Art. 6° da Lei 5.764/71, as 

sociedades cooperativas sao classificadas em: 

1- cooperativas singulares (ou de 1° grau): Sao as constituidas pelo numero 
minima de 20 (vinte) pessoas fisicas, sendo excepcionalmente permitida a 
admissao de pessoas jurfdicas que tenham por objeto as mesmas ou 
correlatas atividades economicas das pessoas ffsicas ou, ainda, aquelas 
sem fins lucrativos. As cooperativas de natureza singulares caracterizam-se 
por se dedicarem a presta9ao direta de servi9os aos seus associados (art. 
6°, inciso I, e 7°); 

II - cooperativas centrais ou federa96es de cooperativas (ou de 2° grau): 
Sao as constituidas de, no minima, 3 (tres) singulares, podendo, 
excepcionalmente, admitir associados individuais. Apresentam como 
objetivo organizar, em comum, em maior escala, os servicos economicos e 
assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bern como facilitando a utilizacao reciproca dos services (art. 6°, 
inciso 1!, e 8°); 

Ill- confederagao de cooperativas (ou de 3° grau): Sao as constitufdas, pelo 
menos, de 3 (tres) federacoes de cooperativas ou cooperativas centrais, da 
mesma ou de diferentes modalidades. As confederay5es tern por objetivo a 
orientagao e coordenacao das atividades das filiadas, nos casos em que o 
vulto dos empreendimentos transcenderem o ambito de capacidade ou 
conveniencias de atua9ao das centrais e federa9oes (art. 6°, inciso !II, e 9°). 

As sociedades cooperativas se classificam tambem, pelas atividades 

desenvolvidas par elas ou por seus associados. Segundo Irion (1997, p. 225), "a 

classificagao resultante do objeto social e a mais conhecida, em geral, constitui a 

classe tipologia cooperativista exaustivamente abordada nos tratados". 

Considerando-se entao, o objetivo social, as cooperativas podem ser 

classificadas como: Simples, quando tern urn (mico objeto sociaL Encontram-se 

nesse grupo, as cooperativas de consumo, credito, educagao, habitagao, trabalho, 

servic;os, etc. e Mistas, quando existe mais de um objeto social. Encontram-se nesse 

grupo, as que compreendem cooperativas com mais de urn objetivo social. 
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Ja no que concerne aos aspectos do ramo de atividade, segundo Gonc;alves 

Neto (2004, p. 150), "a doutrina divide as cooperativas em: a) de consumo; b) de 

cn§dito; c) de compra e venda e venda comum; d) de prestac;ao de servic;os e; e) 

mistas". 

Quanta a propriedade dos meios de produc;ao as cooperativas se enquadram 

em tres grupos, a saber: 

1) 0 primeiro grupo compreende as cooperativas de produgao. Nelas os 
meios de produgao sao de propriedade das cooperativas e a produgao 
se faz de forma co!etiva. E o caso de cooperativa que atua na agricu!tura 
cuja terra e maquinario faz parte do patrimonio da entidade; ou da 
cooperativa industrial proprietaria da fabrica; 

2) 0 segundo grupo e formado pe!as cooperat!vas aux!l!ares (ou de 
servigos). Nesse grupo, os meios de produgao pertencem ao associado; 
a entidade detem apenas estrutura para prestar-lhes servigos. A 
produr;ao nessas cooperativas se faz de forma individual; 

3) 0 terceiro reline as cooperativas mistas, aquelas que apresentarem mais 
de urn objeto de atividades. Alias, somente as cooperativas agricolas 
m!stas poderao cr!ar e manter ser;ao de cred!to aos cooperados. 

Por ultimo, quanta a responsabilidade dos cooperados, as cooperativas 

podem ser classificadas em: a) limitadas, quando preveem que a responsabilidade 

de cada s6cio pelas dividas sociais limita-se ao respectivo capital subscrito (art. 11 ); 

ou b) ilimitadas, quando atribuem aos s6cios, em can~ter subsidiario, 

responsabilidade pessoal e solidaria pelas dividas sociais (art 12). 

0 criteria distintivo dessa ultima classificac;ao ja existia, mas o novo C6digo 

Civil esclarece consistir a responsabilidade limitada do s6cio no pagamento do valor 

de suas quotas e na obrigac;ao de suportar o prejuizo verificado nas operac;oes 

sociais, guardada, a proporcao de sua participac;:ao nessas mesmas operacoes. 

3.1.3 COOPERATIVA DE TRABALHO NO BRASIL 

A palavra "trabalho", segundo a definic;ao dada pelo Dicionario Aurelio (2007), 

e o conjunto de atividades, produtivas ou criativas, que o homem exerce para atingir 

determinado fim, ou seja, e a aplicac;ao das forc;as e faculdades humanas- sejam 

fisicas ou intelectuais- para alcan9ar determinado objetivo. 
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A atividade laboral se confunde com a hist6ria do homem desde quando se 

tern notlcia de sua existencia. Das primeiras organizacoes de trabalho dos 

prim6rdios da raga humana, passando pela divisao racional do trabalho advinda da 

Revoluc;ao Industrial, ate a reestruturac;ao produtiva pela qual passa a sociedade 

contemporanea, com o advento da economia solidaria, a atividade trabalhista norteia 

a vida do homem no decorrer da sua evolucao. 

De acordo com a OCEPAR, o cooperativismo do ramo de trabalho e 
composto por cooperativas que se dedicam a organizac;ao e administrac;ao dos 

interesses inerentes a atividade profissional dos trabalhadores associados para 

prestacao de servicos nao identificados com outros ramos ja reconhecidos. 

Certamente este sera o ramo que em breve tera o maior numero de 
cooperativas e de cooperados. Mas simultaneamente tambem e o ramo 
mais complexo e problematico, pois abrange todas as categorias 
profissionais, menos as de professores, de saude e de Turismo e Lazer, 
organizadas em ramos espec!f!cos. 

Diante do surto de desemprego, os trabalhadores nao tern outra alternativa 
senao partir para o trabalho clandestine ou entao se organizar em 
empreendimentos cooperatives. 

Alem das enormes dificuldades para conquistar urn mercado cada vez mais 
competitive, as cooperativas ainda arcam com uma tributac;ao descabida e 
uma !egis!agao inadequada. Mesmo assim, esse ramo se desenvo!ve em 
todos os Estados, pais se trata de urn novo estagio no desenvolvimento 
hist6rico do trabalho: primeiro o trabalho era desorganizado, depois 
escravizado, atualmente subordinado (ou ao Capital, ou ao Estado} e ja esta 
caminhando para a plena autonomia, mas de forma organizada e solidaria, 
que sao as cooperativas de traba!ho. 

Cooperativa de Trabalho, de acordo co Furquim {2001, p. 50; 51), "consiste 

naquela em que trabalhadores se agrupam, organizam seu trabalho em comum, 

independentemente da atividade, cuja finalidade e afastar a figura do empregador, 

bern como obter melhoria das condicoes economicas e sociais". 

A cooperativa de trabatho (qualquer que seja a modalidade), uma alternativa 
cada dia mais freqOente no contexto economico social, embora tenha uma 
legislaQao especial, sua existencia e organizaQao sao asseguradas pela 
propria Constituic;ao Federal. 

A g!oba!izavao da economia, a flexibi!izavao das normas traba!histas, nos 
levam a mudanc;as rapidas e significativas, alterando, inclusive, a estrutura 
empresarial, levando os trabalhadores e empregadores a pensarem em 
diferentes formas de trabalho, que a decorrente da relaQao de emprego. 

0 perfil de natureza vertical, que e tipico da atividade empresarial, pode dar 

Iugar a horizontalidade que permite a cada empresa se preocupar em investir em 
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uma (mica atividade (sua atividade-fim), o que propicia a contrata<;ao de terceiros 

para executarem bens e servic;os que, diante desse contexto, passam a ser sua 

atividade-meio. 

Sendo assim, possibilita a cooperativa de trabalho, a sua contrata<;ao para a 

realizac;ao de uma atividade que, em geral, nao constitui o objeto principal da 

empresa contratante. Dessa forma, torna a cooperativa de trabalho, uma fonte 

alternativa que proporciona a gerac;ao de trabalho e renda a seus respectivos 

associados. 

Nesse aspecto, observa-se vincula9ao da atividade-fim de uma empresa 

contratada (cooperativa de trabalho), atraves de seus associados, a atividade-meio 

da outra (empresa contratante), afirma Furquim (2001, p. 52). 

A empresa contratante do servigo passa a nao se preocupar com atividades 
secundarias, embora estas fac;am parte do todo operacional da empresa. 
Como conseqoencia, podera concentrar todos seus esforc;os em sua 
atividade-fim e, ao final, atingir melhor qua!idade dos produtos e servigos 
que oferece. Enfim, a Cooperativa de Trabalho se propoe a realizar 
atividades para terceiros. 

A Cooperativa de Trabalho exerce uma atividade economica, atraves de 
seus s6cios, que sao trabalhadores autonomos, sendo que o objeto da 
sociedade cooperative e determinado pela atividade dos associados. Os 
s6cios assumem a obrigac;ao pelo exercfcio da atividade economica. 0 risco 
do resultado do trabalho, nesse caso, e dos s6cios cooperados. As 
sociedades cooperatives sao instrumentais, pois apenas proporcionam aos 
s6cios o exercfcio de uma atividade economica. 

A Cooperativa de Trabalho elimina o intermediario entre o c.apital eo trabalho 

e, consequentemente, atinge objetivos que correspondem a melhoria de vida para 

seus associados. 

Os principais objetivos alcan9ados pelas Cooperativas de Trabalho, ao 

eliminar o intermediario entre o capital e o trabalho, segundo afirma Furquim (2001, 

p. 53), sao: 

- melhoria de renda de seus associados: uma vez que se conseguem 
vantagens para o grupo, o que, numa rela<;:ao de trabalho subordinado, 
sera do empregador; 

- melhoria de condi<;(les de trabalho: na medida em que o cooperado 
assume posi<;:ao de empresario, determinando toda forma e procedimento 
da atuagao. Os direitos sociais, ao inves de garantidos pe!a legislagao 
traba!hista, passam a ser estatutarios; 
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- melhoria da promogao dos trabalhadores: pelo fato de adquirirem o status 
de empresarios, passam a gerir sua propria atividade. E o princfpio da 
auto-gestao, essencial na atividade cooperativa. 

As sociedades cooperativas de servi<_;os e trabalho podem dar uma resposta 

eficiente e eficaz a situac;ao economica do Brasil, no que diz respeito a 

disponibilidade de mao-de-obra, gerada pelo desemprego. Elas sao os meios, com 

grande potencial e possibilidades, para gerar mudanc;as sociais importantes e 

extremamente uteis. Na medida em que atuar como intermediadora de neg6cios, 

pode encontrar trabalho para os excluidos, valorizando as atividades profissionais e 

emancipando os trabalhadores inserindo-os na sociedade de consumo. 

Face as dificuldades, os trabalhadores sentem a necessidade de se unirem 

para enfrentar os reveses da situa\.AO provocada pelo desemprego. Organizar-se em 

forma de sociedades cooperativas com o intuito de valorizar a sua for<_;a produtiva e 

fazer frente a instabilidade economica e as condic;oes adversas para encontrar 

trabalho, representa uma alternativa para a gerac;ao de trabalho e renda. 

0 cooperativismo de servi<_;os e trabalho e uma resposta na gera<_;ao de 

oportunidades de trabalho, na distribuic;ao de renda e para as aspirac;;oes de 

sociedade brasileira menos favorecida. Mas para a sua definitiva consolida<_;ao como 

alternativa importante e fundamental para o trabalhador encontrar trabalho, as 

sociedades cooperativas precisam fortalecer-se. 

Devem integrar-se, regularmente, no sistema cooperativista, aliando-se a 

outras sociedades cooperativas ou Federac;ao. lsto lhe proporciona forc;a poHtica e 

economica, de vital importancia para a sua sobrevivencia e no atendimento das 

necessidades da sociedade como urn todo. 

Alem disso, afirma Queiroz {2003, p. 27), a sociedade cooperativa devera ter 

como preocupac;;ao constante o aperfeic;;oamento tecnico dos seus dirigentes e 

s6cios. 

Por ser a sociedade cooperativa, a gerenciadora, das atividades 

desenvolvidas pelos seus s6cios, e ela quem coordena e distribui as tarefas aos 

seus s6cios cooperados executantes. Nao ha discrimina<_;ao entre os s6cios 

cooperados e as oportunidades sao iguais para todos, entretanto os mais 
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qualificados e que podem ter as melhores condigoes de obterem trabalho, em face 

de sua especializacao e competencia. 

E por isso que e muito importante, que a sociedade oferega aos seus s6cios 

cooperados oportunidades de reciclagem tecnica-profissional e desenvolva urn plano 

de capacitagao e de avaliagao profissional, interno, para saber quais sao os s6cios 

cooperados mais indicados para assumirem responsabilidades pelo fornecimento de 

servicos aos tomadores. 

Para a sua consolidagao as sociedades cooperativas necessitam, de acordo 

com Queiroz (2003, p. 31; 32), antes de tudo, de se fortalecerem internamente 

fazendo a integragao do grupo dentro do sistema cooperativista. 

Cooperar e fazer desenvo!ver urn determinado empreendimento, em 
conjunto, trabalhar em colaborac;ao, dirigir os esforc;os de modo coordenado 
para a realizac;ao de metas comuns. Cooperac;ao e resultado dos esforc;os 
somados. 

A cooperativa de trabalho busca alternativa e organiza o trabalho dos s6cios 

cooperados de tal forma que todos possam exercer, eqO.itativamente, as suas 

atividades e orientar como o s6cio cooperado devera atender a demanda de 

servigos em perfeita harmonia de cooperagao. 

3.2.1 Conceitos 

Cooperativa de trabalho e segundo Azevedo (2007, p. 650), "uma especie de 

sociedade que pode ser formada por operarios, artifices, ou pessoas de mesma 

profissao ou oficio ou de varios oficios de uma mesma classe, que na qualidade de 

associados, prestam servigos a terceiros por seu intermedio". 

A cooperativa de trabalho intermediar a prestagao de servigos de seus 

cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou servic;o, com os seus 

contratantes, pessoas fisicas ou jurldicas, nao produzindo bens ou servigos pr6prios. 
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Sociedades cooperativas de trabalho sao de acordo com a conceituagao dada 

por Furquim (2001, p. 35) e a respectiva legislacao vigente, "aquelas cujo quadro 

social e constituido de trabalhadores de qualquer ramo de profissao, inclusive 

profissionais liberais, que se reune com a finalidade de colocar suas habilidades 

profissionais a disposi9ao do mercado mediante a presta9ao de servi9o". 

Propoe-se a contratar e executar obras, tarefas e traba!ho ou servi<;os 
publicos ou particulares, coletivamente por todos os cooperados ou por 
grupos de alguns. 

Esta defini<;ao foi dada pelo art. 24 do Decreto n. 0 22.239/32, ora revogado, 
porem, trazendo esse conceito para o ambito do genero cooperativa 
disciplinado na Lei Federal n. 0 5.764/71, temos que a cooperative de 
trabalho tambem sera uma organiza<;ao de pessoas que visam ajudar-se 
mutuamente, pois, o tra<;o diferenciador desta forma de sociedade dos 
demais e justamente a finalidade de presta<;ao de servi<;os aos associados, 
para o exercicio de uma atividade comum, economico, sem finalidade 
lucrativa. 

As cooperativas de trabalho tern como objetivos gerais, conquistar 

determinados segmentos do mercado e obter melhores condic;oes de trabalho e 

remuneragao de seus cooperados. Na 6tica economica, e vista como uma 

organiza~o empresarial cujo objetivo e a defesa em comum das economias 

individuais de seus associados e, como empresa cooperativa, enquanto pessoas 

juridicas tern por objetivo a defesa da economia individual dos seus associados. 

A figura do s6cio nessa cooperativa, para Silva (2005, p. 14), sera ao mesmo 

tempo de usuario e de proprietario, com igualdade de condi«;oes entre si, isto e, nao 

ha subordinagao entre seus membros, independente do numero de quotas sociais 

de cada urn. 

De forma geral, cooperativa se constitui em pessoa juridica, com forma legal 
propria, criada por pessoas fisicas ou, excepcionalmente, por pessoas 
juridicas, que desenvo!vem atividade ou profissao em comum ou ligada 
mediantes interesses comuns, que se unem em igualdade de condi<;oes 
para realizarem certa atividade economica ou para praticarem neg6cios 
jurfdicos, sempre atraves da inst!tui<;ao, a qual tern como finalidade 
exclusiva servir aos associados, viabilizando a materializa<;ao dos 
interesses dos mesmos, sendo os resultados economicos distribuidos de 
acordo com o esforco de cada cooperado. 

A cooperativa de trabalho em si e uma sociedade em transigao e em 

evoluc;ao. Transic;ao porque cria nas pessoas o senso da liberdade responsavel 

onde, o individuo vale pelo que e pelo que produz e nao pelo que tern. Em evolugao 

pelo o fato de obrigar o individuo a profissionalizacao de seus atos atraves da 
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educagao constante, e poderao proporcionar a sociedade, cidadaos mais 

conscientes, mais responsaveis e participativos. 

Dessa forma, se caracteriza a missao das sociedades cooperativas de 

trabalho, a de transformar o homem pelo proprio homem e nesta transformac;ao do 

homem no direito de ser livre, de trabalhar e de administrar a sua propria cidadania, 

passa a valer pelo volume de produc;ao, pelo esforc;o e pela sua capacidade de 

desenvolver ~se. 

3.2.2 Classificac;ao dos tipos de sociedades cooperativas por atividade 

As sociedades cooperativas em geral, de acordo com o exposto pelo Art. 5° 

da Lei 5.764/71, poderao adotar por objeto qualquer genera de seJVi«;o, operac;ao ou 

atividade, devendo seus associados trabalhar com autonomia, nao sendo permitida 

a caracterizac;ao de qualquer tipo de subordinac;ao entre os associados. 

As cooperativas de trabalho atuam do mesmo modo que uma empresa 

particular diz Martins (2006, p. 64), mas, porem, diferentemente delas, sao entidades 

que nao visam lucro, alem da de oferecer servigos com valores mais baixos que os 

praticados no mercado. 

As sociedades cooperativas podem ter finalidades diversas e ser classificadas 

conforme seu objeto social, isto e, conforme a atividade prevista no seu Estatuto 

Social que pretende desenvolver. Adotando por objeto qualquer genera de servigo, 

operac;ao ou atividade. 

Dessa forma, concluiu Silva (2005, p. 30) dizendo que, ha a possibilidade de 

criac;ao de cooperativas para praticamente todos os tipos de atividades que uma 

empresa tradicional poderia atuar. 

A sociedade cooperativa de servigos e trabalho atuantes em diversos 

segmentos, segundo Queiroz (2003, p. 35), reLine categorias, tais como: 
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Trabalhadores rurais, medicos, engenheiros, dentistas, fonoaudi61ogos, 
fisioterapeutas, inspetores, jornalistas, tradutores, administradores, 
transportadores, motoristas, tecnicos em gera!, anaHstas, traba!hadores 
brayais, trabalhadores nas industrias, no comercio, no meio artlstico, na 
area da saude, educadores, professores e administradores escolares, 
navegadores, etc. 

0 quanto a classificagao, as sociedades cooperativas podem ter multiplas 

finalidades, ser de ordem economica e ter intuito meramente de assistencia ou de 

cooperagao. 0 Cooperativismo pode ter dois aspectos: 0 cooperativismo, como 

politica social e as cooperativas de trabalho. 

As cooperativas de trabalho, segundo Martins (2006, p. 99) "s6 poderao ser 

formadas por pessoas fisicas, pois elas visam a melhoria das condi<;oes dos 

trabalhadores e tern por pressuposto a relagao de trabalho das pessoas, sem 

subordinac;ao e os demais requisitos do contrato de trabalho". As cooperativas de 

trabalho podem ser classificadas em: 

1) De serviyos: em que os associados prestam servivos a quem os requer, 
nas diversas especialidades. Sao produzidos bens imateriais: servigos. 0 
cooperado detem o know how do servigo. Na maioria dos casos, o 
servit;o e prestado individualmente em relat;ao a cada associado. 
Geralmente, os equipamentos de trabalho pertencem aos pr6prios 
trabalhadores, como no caso dos medicos e dentistas: 

a) Cooperativas de servigos profissionais: seriam as integradas por 
profissionais liberais, como medicos, advogados, engenheiros, 
administradores, auditores, consultores, etc. Eles sao a propria mao de 
obra, nao M empregados na atividade fim, e uma autentica cooperativa 
autogestionaria: todos participam, ao mesmo tempo, na gestao e 
presta9ao de servivos. Possuem uma relevancia social e, consistem na 
promogao s6cio-economica de seus associados; 

b) Cooperativas de servigos: Seriam as integradas por outros profissionais 
que, por exemp!o, nao tern format;ao universitaria. 

2) De mao-de-obra: nestas, o objetivo e fornecer mao-de-obra para as 
empresas. Nao possuem os fatores de produgao dos servigos; 

3) Mista: sao mistas as cooperativas que apresentarem mais de um objeto 
de atividades {§ 2° do art. 10 da Lei 5.764/1971). Envolvem o 
fornecimento de servigos e de mao-de-obra; 

4) de consumo: cuja finalidade e fornecer aos associados artigos de 
consumo e prego baixo; 

5) de produgao: que tern por objetivo colocar a produyao em outros locais, 
sem intermediaries, que encareceriam o pre90 do produto; 

6) de credito: tendo a finalidade de proporcionar credito aos associados; 
7) de servigo: proporcionam a prestagao de servigos aos associados, como 

transporte abastecimento, distribuit;ao, etc. 

As categorias acima podem ser legalmente denominadas: 

a) cooperativas de produvao, como por exemplo as cooperativas de 
produ~ao agropecuarias, criadas no Brasil; 
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b) Cooperativas de trabalho, que podem ser de produc;;ao agricola, 
industrial e artesanal, cujo objetivo e a venda de bens e servigos para o 
mercado; 

c) Cooperativas de profissionais liberais, como as Unimeds (de medicos ou 
de medicina), Uniodontos (de dentistas) etc.; 

d) Cooperativas de mao-de-obra, que operam nas instalacoes de outras 
empresas, fornecendo a mao-de-obra. 

As cooperativas de trabalho urbano, sao varias as denominat;oes encontradas 

para estas modalidades de cooperativa, destacamos, dentre elas, as mais comuns: 

a) Cooperativas de servigos e trabalho; 

b) Cooperativas de presta9ao de servi9os; 

c) Cooperativas de profissionais autonomos; 

d) Cooperativas de mao-de-obra. 

Diferenciam-se a cooperativa de trabalho da cooperativa de mao-de-obra. Na 

primeira, ha a presta9ao de servi9os pelos associados da cooperativa que sao 

autonomos. Na segunda, ha a explorac;ao da mao-de-obra por terceiros. 

3.2.3 Constitui9ao das sociedades cooperativas de servi9os e trabalho 

A organizac;ao de uma sociedade cooperativa, segmentada, com enfase, nas 

de servic;os e trabalho, de acordo com Queiroz (2003, p. 67), se concretiza na 

primeira assembleia, chamada de "Assembleia de Constituic;ao, na qual participam 

todas as pessoas envolvidas e interessadas na sua constituic;ao, com no minimo 20 

participantes, os quais se tornarao os s6cio-fundadores da cooperativa". 

A sociedade cooperativa, segundo Azevedo (2007, p.217), reger-se-a pelo 

disposto nos art's 1.093 a 1.096 do novo C6digo Civil (Lei n° 10.406/2002), 

ressalvado a legislac;ao especial, a qual corresponde a Lei n° 5.764/1971. 

As formalidades de constituic;ao da Sociedade Cooperativa nao diferem 

quanto aos procedimentos daqueles que se adotam para outros tipos de pessoas 

juridicas. A constituic;ao sera deliberada por assembleia-geral dos fundadores, que 
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se instrumentalizara por intermedio de uma ata (instrumento particular) ou por 

escritura publica, neste caso lavrada em Cart6rio de Notas ou Documentos. 

Na pratica, as sociedades cooperativas sao constituidas por Ata da 

Assembleia Geral propria de constituic;ao, a qual devera ser registrada no Cart6rio 

do Registro de Titulos e Documentos, deve ainda ser transcrito no "livro de atas" 

que, depois da ata de funda<;ao, servira como livro de ata das demais assembleias 

gerais convocadas pela sociedade, conforme art's 14 e 15 da Lei 5.764. 

Na ocasiao dessa mesma Assembh3ia se definirao o local da sede, o objeto, 

(qual eo segmento economico) a finalidade e as formas de operaqao eo patrimonio 

da Sociedade Cooperativa, conforme definido no art. 15 da mesma LeL 

3.2.3.1 Capital Social da Sociedade Cooperativa 

0 capital social sera subdividido em quotas-partes, e a subscric;ao pode ser 

proporcional ao movimento de cada s6cio. 

De acordo com Azevedo (2007, p. 218), "para a formac;ao do capital social, 

poder-se-a estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante 

prestac;oes peri6dicas, independentemente de chamada, em moeda corrente 

nacional ou bens". 

A legislac;ao cooperativa preve que a integralizac;ao das quotas-partes e o 

aumento do capital social poderao ser feitos com bens avaliados previamente e ap6s 

homologac;ao em assembleia geral ou mediante retenc;ao de determinado 

percentagem do valor do movimento financeiro de cada s6cio. 

Por outro lado, o art. 1.094 do novo C6digo Civil estabelece que capital social, 

sera variavel conforme o ingresso e a retirada dos s6cios, independentemente de 

qualquer formalidade homologat6ria, ou seja, basta que o interessado em associar

se se apresente, comprove sua afinidade ao escopo da sociedade cooperativa e 
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comprometa-se a pagar o valor das quotas-partes que subscrever, nas condigoes 

que lhe forem oferecidas. 

Na salda, e suficiente que se apresente como retirante e receba o valor de 

suas quotas e o que mais tiver direito, consoante as regras vigentes na entidade. 

0 novo C6digo Civil traz como novidade a dispensa da sociedade cooperativa 

de formar o capital social inicial com quotas-partes dos s6cios, ou seja, o inicio da 

atividade economica da sociedade podera ocorrer sem que lhe seja oferecido 

qualquer recurso inicial (Lei n° 5.76411971, art. 24 e C6digo Civil - Lei n° 

10.406/2002, art 1.094). 

As quotas-partes subscritas e integralizadas da sociedade cooperativa sao 

intransferiveis. 0 C6digo Civil determina, inovando, que as quotas sao intransferiveis 

a terceiros estranhos a sociedade cooperativa, ainda que por heranga. A 

transferencia somente e passive! ao herdeiro se este for tambem associado, visto 

que a operac;ao de transferencia entre associados e permitida (C6digo Civil- Lei n° 

10.406/2002, art. 1.094, IV). 

E vedada a distribuigao de qualquer especie de beneficia as quotas-partes do 

capital ou estabelecer outras vantagens ou privilegios, financeiros ou nao, em favor 

de quaisquer associados ou terceiros. Excegao e admitida em relac;ao a juros, ate o 

maximo de doze por cento ao ano, atribuido ao capital integralizado. A inobservancia 

da vedagao a distribuic;ao de beneficios, vantagens ou privilegios a associados ou 

nao, importara na tributac;ao dos resultados (Lei n° 5.764/1971, art.'s. 3° e 24, § 3°, e 

C6digo Civil- Lei n° 10.406/2002, art.'s. 1.093 a 1.096). 

3.2.3.2 Registro das sociedades cooperativas 

As Sociedades Cooperativas de Servic;os e Trabalho, apesar da nao 

obrigatoriedade de autorizac;ao para iniciarem suas atividades conforme previsto no 

art. 170 da CF/1988, e, embora sociedade simples encontra-se sujeita a inscric;ao na 
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Junta Comercial e nos demais 6rgaos Publicos, por forga de prevrsao em lei 

especial {Lei n° 5.764/1971, art. 180), ap6s essa inscricao ela adquire personalidade 

juridica (art's 45, 982, 985, 1.093 e 1.150 do novo C6digo Civil). A cooperativa adota 

denominacao e deve estar sempre acompanhada do vocabulo "cooperativa". 

De acordo com Azevedo (2007, p. 230), "as sociedades cooperativas devem 

se constituir conforme as disposicoes da Lei n° 5.764/1971, especialmente em seu 

art. 3°, observado ainda o disposto nos art.'s 1.093 a 1.096 do novo C6digo Civil e 

lnstrucao Normativa DNRC n° 101/2006". Os registros sao efetivados nos seguintes 

locais: 

• Cart6rio de Registro Civil de Pessoas Jur!dicas. Este registro e 
importante para dar pub!icidade a fundagao da sociedade, atraves do 
Oiario Oficial e registrar o Estatuto e Regulamento ou Regimento Interne 
oficialmente. 

• Ministerio da Fazenda para obter o CNPJ. Este registro e fundamental 
para que a cooperativa possa emitir nota fiscal ou fatura de cobranga. 

• Junta ComerciaL 0 registro na junta comercial e que da a sociedade 
cooperativa a personalidade jurfdica necessaria. Sem este registro a 
sociedade cooperativa nao podera atuar, pois nao existira legalmente. 

• Cadastre dos Contribuintes Mobi!iarios (CCM) da Prefeitura local da 
sede. A sociedade cooperativa precisa estar cadastrada no municipio da 
sua sede, como contribuinte do Impasto Sabre Servigos (ISS). 

• Cadastre dos Cooperados na Previdemcia Socia! {!NSS). A Cooperativa 
devera cadastrar seus associados como Contribuintes lndividuais no 
Institute Naciona! de Seguridade Social- !NSS. 

As cooperativas de trabalho e de produgao e a pessoa juridica sao obrigadas 

a efetuar a inscricao, no INSS, dos seus cooperados ou contribuintes individuais 

contratados, respectivamente, caso esses nao comprovem sua inscrigao na data da 

admissao na cooperativa ou da contratacao pela empresa. 

Essa obrigagao passou a constar na legislagao a partir de 1° de abril de 2004, 

data da vigencia daMP 83/2003, transformada na Lei 10.666/2004. Devem contribuir 

para a Previdencia Social obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, 

entre outros: 

• o associado eleito para cargo de direyao em cooperativa, em associagao 
ou em entidade de qualquer natureza, desde que recebam remuneragao 
pe!o exercicio do cargo, ainda que de forma indireta; 

• o trabalhador associado a cooperativa de trabalho, que, nesta condigao, 
presta servigos a empresas ou a pessoas fisicas, mediante remuneragao 
ajustada ao trabalho executado; 

• o trabalhador associado a cooperativa de produgao, que, nesta condigao, 
presta services a cooperativa, mediante remuneragao ajustada ao 
trabalho executado. 
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Ap6s o tramite de constituic;ao, a Cooperativa devera efetuar seu registro na 

Organizavao das Cooperativas Brasileiras (OCB), ou na entidade estadual, por forc;a 

da Lei 5.764/1971, art. 107, que regula o sistema jurldico da sociedade cooperativa, 

e entre outras exigencias legais, o de constituicao e funcionamento. 

Ap6s essas providencias, a Cooperativa adquire sua personalidade juridica, e 

condicoes regulares operacionais, estando apta a negociar os servivos que possam 

vir a ser executados pe!os seus s6cios cooperados. 

Qualquer desvio de conduta, relativamente ao cumprimento dos ditames 

legais, ensejara a descaracterizacao da sociedade cooperativa, enquadrando-se a 

mesma no rot de sociedade irregular, com perda das prerrogativas legais pertinentes 

as cooperativas. 

3.2.4 NATUREZA JURIDICAE SUAS CARACTERfSTICAS 

Silva (2005, p. 17) diz que, "estabelecer a natureza jurldica de urn institute de 

direito vern a ser descobrir suas tonalidades ou caracteristicas preponderantes, que 

permitam enquadra-Jo organicamente no ordenamento juridico nacional". 

As pessoas jurfdicas podem ser de direito publico ou de direto privado. 
Sendo privadas podem ser estatais ou nao estatais. As nao estatais podem 
se apresentar sob tres tipos de vestes jurfdicas: funda9ao, associa9ao ou 
sociedade. 

Em que pese tenha origem na ideia de associativismo, as cooperativas sao 
tidas, pela lei e pela doutrina, como sociedades eis que decorrem do 
resu!tado do encontro de interesses comuns de seus membros, que somam 
foryas (bens e servi9os) para a realizayao de fins comuns de natureza 
economica, conforme art. 981 da Lei 10.406/2002 {Cadigo Civil/2002), que 
enuncia: "Art. 981. Ce!ebram contrato de sociedade as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou servi9os, para o 
exercicio de atividade economica e a partilha, entre si, dos resultados". As 
sociedades sao caracterizadas pelo fato de que nao tern fina!idade 
economica, enquanto as funda96es sao constituldas a partir da afetayao de 
determinado patrimonio para o alcance de urn fim especffico estabelecido 
por seu instituidor. 
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A doutrina entende que a sociedade cooperativa e um tipo de sociedade com 

forma juridica propria, ao lado das demais modalidades de sociedades, delas se 

diferenciando. 

A sociedade cooperativa, de acordo com Silva (2005, p. 23), "constitui-se em 

uma pessoa jurfdica prestadora de servigos aos seus cooperados, de forma 

permanente e organizada, tambem exerce a empresa, isto e, pode ser denominada 

de empresa, dentro de uma concepc;ao mais abrangente". 

Essa particularidade da cooperativa, de ser uma sociedade que nao objetiva 
lucratividade, mas que compete e concorre no mercado com a sociedade 
empresaria, denota sua ambigOidade e especialidade. Entretanto, o C6digo 
Civil de 2002, mantendo a qualificagao das sociedades quanta ao objeto ou 
quanta a forma, optou pelo enquadramento da cooperativa neste segundo 
tipo, na medida em que independentemente da atividade economica p6 e!a 
explorada sera sempre considerada sociedade simples. 

"Art. 982. Salvo as excecoes expressas, considera-se empresaria! a 
sociedade que tern per objeto o exercicio de atividade propria de 
empresario sujeito o registro (art. 967); e, simples, as demais. Paragrafo 
(mico. lndependentemente de seu objeto, considera-se empresarial a 
sociedade per acoes; e, simples, a cooperativa". 

Assim, conquanto a sociedade cooperativa exen;:a a empresa (atividade 
economica organizada em beneficia de seus membros e indiretamente da 
sociedade), nao constitui uma sociedade empresarial para fins do artigo 
982, que !he confere a categoria de sociedade simples pe!a sua forma, 
independentemente de seu objeto social. 

0 fator preponderante de identificagao de uma e outra sociedade e o modo de 

explora9ao do seu objeto social (criteria objetivo), isto e, diz respeito a maneira de 

como e exercida a empresa. 

A sociedade cooperativa para Silva (2005, p. 24; 25), pode perfeitamente 

"explorar empresarialmente o seu objeto social, uma vez que desenvolve sua 

atividade com habilidade, articulando os fatores da produ9ao, inclusive contratando 

empregados (organizadas), para a produc;ao ou circulac;ao de bens ou servigos". 

A cooperativa, "per forca de lei, e sempre considerada sociedade simples, 
par conseguinte, nao esta sujeita ao regime falimentar, mas sim a 
!iquidar;ao, na fora dos art's 1.033 e seguintes do CC/2002, devendo ser 
registrada perante o Cart6rio do Registro Civil das Pessoas Juridicas". 

As sociedades cooperativas estao contempladas nos artigos 1. 093 e 

seguintes do novo C6digo Civil, que lhe aponta as caracteristicas e as alternativas 

quanto a responsabilidade dos s6cios, deixando para a lei especial as demais 
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disposigoes que as regulam, acrescentando que, no que tal lei for omissa, aplicam

se-lhe as disposicoes referentes a sociedade simples. 

A sociedade cooperativa de trabalho devera enquadrar-se no regime juridico 

estabelecido pelo c6digo civil e pela Lei n.0 5.764/71, sob pena de ser atuada na 

forma do art. 1°, § 1°, da Portaria do Ministro de Estado do Trabalho n.0 925/95. 

Assim, a cooperativa de trabalho devera apresentar as seguintes caracteristicas: 

a) numero minimo de vinte associados; 
b) capital variavel, representado por quotas-partes, para cada associado, 

incess!veis a terceiros, estranhos a sociedade; 
c) limita9ao do numero de quotas-partes para associados; 
d) singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federa90es e 

confederat;oes de cooperatives, exce9ao feita as de creditos, optar pelo 
criteria de proporcionalidade; 

e) quorum para as assembleias, baseado no numero de associados e nao 
no capital; 

f) retorno das sobras lfquidas do exercfcio, proporcionalmente as 
realizadas pelos associados; 

g) prestacao de assistencia ao associado; 
h) fornecimento de servi9os a terceiros atendendo objetivos sociais. 

As cooperativas de trabalho caracterizam-se por associac;ao de trabalhadores 

da mesma profissao ou nao, porem, de uma mesma classe, ou seja, trabalhadores 

com identidade de interesses em razao de sua atividade !aboral. 0 associado de 

uma cooperativa de trabalho e dono do capital do empreendimento cooperative e 

auto-gestor dos neg6cios em comum. 

A subscrigao do capital nao e segundo Martins (2006, p. 59), "o elemento 

essencial para demonstrar a condic;ao associativa, como ocorre em qualquer outro 

tipo de sociedade, o importante eo objetivo comum da sociedade, de proporcionar 

melhores condic;oes de trabalho aos associados". 

Permite o inciso I do artigo 194 do C6digo Civil que seja dispensado o capital 

social, pais o capital nao e o aspecto essencia! da cooperativa, mas a reuniao das 

pessoas para urn objetivo comum. Faz referencia ao inciso VI do artigo 1.094 do 

C6digo Civil ao fato de que a cooperativa pode ou nao ter capitaL 

Dessa forma, subentende que a cooperativa tern natureza social e capitalista 

ao mesmo tempo. Social em decorr€mcia da solidariedade da pessoa para a 

obtengao de urn objetivo comum. Capitalista porque ha necessidade de aporte de 

capital para que ela possa ser criada e funcionar. Sendo assim, a sociedade 
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cooperativa pessoa juridica, organiza e orienta o trabalho dos seus s6cios, negocia 

melhor as contratos de fornecimento de servigos, congregando as trabalhadores, 

ordenando as categorias profissionais e orientando-os no sentido de atender as 

demandas de mercado. 

3,2,4, 1 Rela~ao de trabalho 

0 trabalhador coloca a disposigao do poder economico sua forga de trabalho 

e, em vista da desigualdade dessas forc;as, se faz necessaria a tutela do Estado. 0 

art. 5°, inciso XIII, da CF/1988, trata da livre iniciativa, da liberdade do homem de 

escolher livremente sua atividade profissionaL 

Para Furquim (2001, p. 65), "o termo trabalhador decorre do ato de trabalhar, 

qualquer que seja a atividade. Basta o carater produtivo, seja fruto do esforc;o 

intelectual ou manual. Assim, podemos considerar o trabalho como genera, do qual 

o emprego e uma especie". E acrescenta o seguinte: 

Trabalhador e quem trabalha; portanto, o empregador e urn trabalhador. 0 
associado de uma cooperativa de trabalho tambem e um trabalhador. Ele 
tern independ€mcia na produc;ao de servic;o e maior motivac;ao para 
produzir. E dotado de caracterfstica empreendedora, uma vez que o 
neg6cio e seu; compactua com a ideia de crescimento do tomador, atuando 
como parceiro; assume o risco da atividade que !he foi confiada na parceria. 

0 direito ao trabalho, que todo cidadao deve ter, decorre o direito a vida. Os 
bens necessaries a subsistencia do homem sao obtidos par meio do 
traba!ho, por meio do sa!ario. Levando em considerayao tres fatores: 
necessidade do trabalhador, situac;ao da empresa e o bern comum. 

Embora tendo o regime juridico das sociedades cooperativas em geral, 

conseqOentemente nao tendo relac;ao direta com as normas trabalhistas, o e que as 

cooperativas de trabalho tern ligagao com o Direito do Trabalho, em vista de ser 

considerada uma forma de criagao de pastas de trabalho. 

A relac;:ao de trabalho pode surgir de urn fazer pessoal, sem subordinagao, 

podendo, ainda, ser sem pessoalidade e subordinac;ao, esporadica etc. Sao, 

portanto, diversas as possibilidades de relagao de trabalho que, embora configurem 
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relagoes juridicas, nao se submetem a legislagao trabalhista especffica. Somente o 

trabalho que e prestado pelo empregado ao empregador tern a tutela da 

Consolidac;.ao das Leis do Trabalho (CL T). 

Segundo Martins {2006, p. 43; 79), 

0 cooperado nao tem vinculo empregatfcio com a cooperativa (art. 90 da Lei 

n° 5. 764/1971 e paragrafo unico do artigo 442 da CL T). E autonomo o cooperado. 

Determina o inciso IV, do § 15 do artigo 9° do Regulamento da Previdencia Social, 

estabelecido pelo Decreta n° 3.048/1999, que o trabalhador associado a cooperativa 

que nessa qualidade, presta servigos a terceiros e segurado contribuinte individual, o 

que na pratica significa que e trabalhador autonomo. 

A Lei n° 8.949/1994, que acrescentou paragrafo unico ao artigo 442 da CL T, 

determinando que "qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, 

nao existe vinculo empregaticio entre ela e seus associados, nem entre estes e os 

tom adores de servic;os daquela". 

De acordo com o Art. 3° da CL T, "considera-se empregado toda pessoa fisica 

que prestar servic;os de natureza nao eventual a empregador, sob a dependencia 

deste e mediante salario, nao havendo distingoes relativas a especie de emprego e 

a condic;ao de trabalhado". Ausencia de Relac;ao Empregaticia entre OS Cooperados 

e as Cooperativas e as Tomadoras de Servic;o: 

a) nos termos do Paragrafo Unico do Art. 442 da CL T, qua!quer que seja o 
tipo de cooperativa, nao existe vinculo empregaticio entre ela e seus 
associados, nem entre estes e os tomadores de servi~;os daquela; 

b) em rela<_;:ao aos seus empregados, as cooperativas igua!am-se as 
demais empresas para os fins da legislagao trabalhista e previdenciaria. 

A relac;ao de trabalho, no que concerne a prestac;ao de servic;o, difere da 

relagao empregaticia em vista de faltar urn ou mais dos elementos considerados 

essenciais para sua configurac;ao, isto e, nao inseridos no contexto dos art's 2° e 3° 

da CLT. 

3.2.5 FINAUDADES E OBJETIVOS DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 
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As sociedades cooperativas de trabalho eliminam o intermediario entre o 

capital e o trabalho, ou seja, a figura do empregador, e que, conseqoentemente, vai 

contra a divisao social do trabalho e a aliena9ao do trabalhador. Permitem, dessa 

forma, a autodeterminac;ao do individuo, na medida em que este e o dono de sua 

propria forc;a de trabalho. 

As cooperativas de trabalho conforme Martins (2006, p. 62), "criam uma nova 

relac;ao de servi9os qualificados, na qual urn profissional autonomo associado a uma 

cooperativa executa servi9os, individualmente e com responsabilidade, servi9os 

esses que foram negociados pela cooperativa, por delegac;ao do associado". Assim, 

as sociedades cooperativas de trabalho apresentam os seguintes objetivos: 

1- redu<;ao do custo do traba!ho; 
2- gerac;ao de postos de trabalho, propiciado pelo aumento de investimento 

do tomador ao ter menores custos; 
3- me!horia de renda dos traba!hadores cooperados; 
4- melhoria das condic;oes de trabalho, na medida em que as cooperativas 

transformam empregados em empresarios, que determinam, em comum 
e de forma democratica, as regras de atuacao, aumentando assim a 
produc;ao; 

5- primazia do trabalho sabre o capital, na medida em que os resultados ou 
sabras gerados pe!o trabalho co!etivo sao revertidos aos cooperados na 
proporcao da quantidade ou na qualidade do trabalho prestado; 

6- melhoria da promocao dos trabalhadores, com permanentes programas 
de capacitacao profissional e conscientizacao do sistema cooperativo. 

As cooperativas de trabalho tern por objetivo conseguir trabalho para os 

associados. E o resultado do trabalho, nao importando quem efetivamente presta 

servi9os ou de que maneira este e feito. Envolve tambem a cooperativa uma 

atividade economica, pois representa urn complexo organizaciona! dos fatores da 

produc;ao, produzindo bens e servic;os. 

Os objetivos de uma sociedade cooperativa de servi9os e trabalho estao 

relacionados as atividades que esta podera fornecer, gerenciando, orientando, 

distribuindo tarefas, treinando e orientando os s6cios cooperados e avaliando os 

resultados, que sao de interesse dos seus Clientes. 

Segundo Queiroz (2003, p. 21), "a independencia e a autonomia sao 

fundamentais para configurar que a responsabilidade pela efetivac;ao dos servic;os e 
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do s6cio cooperado e a distribuigao e avaliagao das tarefas e da sociedade 

cooperativa". 

Quanta a finalidade, Silva (2005, p. 26; 27) diz que as sociedades 

cooperativas nascem com a missao genetica de servir aos seus membros, ou seja, 

para prestar servigos aos cooperados. 

Cumprem esse desiderata viabilizando as atividades dos seus membros, 
como no caso das cooperativas de trabalho, que se inserem no mercado 
para contratarem com terceiros a prestayao dos serviyos profissionais dos 
cooperados. 

Alem desses objetivos imediatos, a cooperativa tambem pode proporcionar 
aos cooperados aperfei~oamento profissional, educayao e demais 
atividades destinadas a elevar a condiyao do cooperado a um patamar de 
cidadania social e civil compativel com a dignidade humana. 

Para atender a esse conjunto de atribuiyoes as cooperativas sao 
administradas por uma Diretoria ou urn Conse!ho de Administrat;ao, de 
acordo com o estabelecido no Estatuto Social. Alem disso, as cooperativas 
podem contratar empregados encarregados de executar as tarefas 
administrativas e organizacionais da entidade. 

No caso das cooperativas de trabalho, os associados e seus serviyos 
atraves do ente cooperative, que e quem contrata com terceiro interessado 
a prestagao do serviQO. Logo, o traba!ho do cooperado e prestado atraves 
da pessoa interposta (a cooperativa) que foi contratada e que fornece a 
empresa contratante a for~a de trabalho que desejava. Mas isso nao 
compromete o sistema, pois a cooperativa pertence aos pr6prios 
cooperados. Organizadas e atuando em maior escala, essas cooperativas 
podem funcionar em segmentos nos quais o trabalhador autonomo de per 
si, nao teria a menor chance de sobreviver diante do poder economico das 
medias e grandes empresas. 

Assim, as cooperativas sao criadas mediante o esfor<;o comum de seus 

integrantes, para a eles servir como meio de ampliar a capacidade de insergao no 

mercado em que atuam. As cooperativas nao se ocupam em alcan<;ar rendimentos 

sobre o capital investido (lucro), e sim viabilizar, de maneira organizada e 

estruturada, a atividade de seus cooperados. 

3.2.6 EVOLU<;AO DO COOPERATIVISMO APARTIR DA DECADA DE 90 

A evolugao do numero de cooperativas de trabalho no Brasil desde a decada 

de 1990 e urn reflexo imediato das transforma<;oes do mercado de trabalho 
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brasileiro. Como visto nos capitulos anteriores, estas transformac;oes, que se 

expressam, sobretudo pelo aumento da taxa de desemprego e pelo crescimento do 

setor informal, refletem a forma como a atual fase de transic;ao do sistema-mundo 

capitalista afeta o mundo do trabalho de paises semi desenvolvidos como o Brasil. 

Dessa forma, considera-se que a expansao do cooperativismo de trabalho e tambem 

reflexos dos processos enfeixados na referida transigao. 

As cooperativas de trabalho, por sua vez, tern se apresentado como a forma 

de organizac;ao do trabalho que mais se identifica com esta dinamica - popular e 

solidaria - dentro do atual cenario do mercado de trabalho. Nao estando, contudo, 

isentas de desafios a serem enfrentados pelos trabalhadores que buscam no 

cooperativismo a construc;ao de sua identidade pessoal e profissional. 

Por essa razao, o que se busca neste subcapitulo, entao, e compreender o 

processo da evolugao das cooperativas de traba!ho no Brasil desde a decada de 90. 

Visto que, ate entao, boa parte das cooperativas de trabalho que se apresentavam 

como tais exerciam em grande medida, a func;ao de prestadoras de servic;o, sendo 

que neste periodo ainda tinham pequena expressividade no total do numero de 

sociedades cooperativas. 

Este fato estava muitas vezes correlacionado com o fato dos pr6prios 

traba!hadores ainda estarem atrelados a urn comportamento paterna!ista - em que 

os trabalhadores tornam-se dependentes da ac;ao do Estado para a resoluc;ao das 

dificuldades encontradas no mercado de trabalho - e marcado pela repressao das 

decadas anteriores. 

Entretanto, este comportamento se reflete na incapacidade dos trabalhadores 

em perceber que talvez possa existir, entre os pr6prios assalariados, solugao para o 

enfrentamento dos desafios colocados pelo mundo do trabalho, na medida em que 

esses dispuserem de urn pequeno capital. 

No Brasil, segundo a definic;ao da OCB, sao 13 os ramos de cooperativismo, 

a saber: agropecuario, consumo, credito, educacional, especial, infra-estrutura, 

habitacional, mineral, produc;ao, saude, trabalho, turismo e lazer, transporte de 

cargas e passageiros. 
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0 numero total de cooperativas cresceu de 3440 em 1990 para 6084 em 2000 

e para 7.672 em 2007. No mesmo periodo as cooperativas de trabalho tiveram um 

crescimento de 528 para 1.948 e para 1.826 em 2007, sendo que nos anos 80 nao 

passava de 313 cooperativas de trabalho e, ja a partir de 1999 este segmento torna

se o mais representativo no quadro geral de cooperativas. 

3.2.6.1 EVOLUCAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

A evoluc;ao dos numeros do cooperativismo no Brasil pode ser analisada 

atraves da tabe!a e dos graficos a seguir: 

Tabela 1 - Nurneros do coqperativismo de trab~_lho (1980- 2007) 
Ano 1980 1990 

Cooperativas 313 528 

Cooperados 

Empregados 

Fonte: Unidades Estaduais e OCB Nacional 
Elaboragao: OCB/GEMERC 

2000 2003 

1.948 2.024 

311.856 

4.036 

2004 2006 2007 

1.894 1.874 1.826 

346.100 413.777 335.286 

4.154 5.595 6.682 

3.2.6~ 1.1 Grafico representativo da evolu.;io das cooperativas de trabalho 

Grafico 1 - Evoluvao dos numeros do cooperativismo de trabalho (1980- 2007) 

2500 -,------------~-----~-------------,---------~-------~--------. 

0 

1980 1990 2000 2003 2004 2006 2007 

--- -------------------------------------
Fonte: lnstrumento de coleta de dados. 
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Os dados do graJico acima revelam que as cooperativas de trabalho tiveram 

crescimento acentuado, exatamente nas duas decadas de maior incerteza na 

economia brasileira. Epoca de inflac;ao, desemprego e recessao. Observou-se, no 

entanto que, entre os anos de 2000 a 2003, houve ainda urn pequeno crescimento, 

neste periodo, em que a economia ja sinalizava equilibria, o que de certa forma, 

contribuiu para a credibilidade de novas investimentos e conseqOentemente, a 

abertura de novas postos de trabalho com carteira assinada. 

A partir do ano de 2003, percebeu-se uma ruptura na evolugao das 

cooperativas de trabalho, mantendo-se estavel entre 2004 a 2006 e um pequeno 

declinio em relac;ao a situac;ao anterior. Mesmo assim, desde o citado anode 1980, 

estas apresentam urn crescimento realmente expressivo frente aos outros 

segmentos do cooperativismo. 

3.2.6.2 NUMEROS DO COOP ERA TIVISMO POR RAMO DE ATIVIDADE 

Tbi2N' a ea - umeros do coo_perat1v1smo j>_Or ramos de a 1v1 a es ate 1/1 00 r ·d d "3 2/2 7 
Ramo de Atividade Cooperativas 

Agropecuaria 1.544 

Con sumo 141 

Credito 1.148 

Educacional 337 

Habitacional 381 

lnfra-estrutura 147 

Mineral 40 

Prodw;ao 208 

Saude 919 

Trabalho 1.826 

Transporte 945 

Turismo e Lazer 24 

Especial 12 

Total 7.672 

Fonte: Umdades Estadua1s e OCB Nac1onal 
Elabora<;ao: OCB/GEMERC 

Associados Empregados 

879.649 139.608 

2.468.293 8.984 

2.851.426 37.266 

62.152 2.913 

98.599 1.258 

627.523 5.867 

17.402 77 

11.553 1.427 

245.820 41.464 

335.286 6.682 

88.386 5.363 

1.094 39 

385 13 

7.687.568 250.961 
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3.2.6.2.1 Crescimento do cooperativismo brasileiro em geral (2006 - 2007) 

Tabela 3- Crescimento do 
.. 

mo brasileiro em 2007 

Ramo 
Cooperativas Cooperados Empregados 

2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 
1.549 1.544 -0,32 886.076 879.649 -0,73 123.890 139.608 12,69 

Consume 156 141 -9,62 2.384.926 2.468.293 3,50 8.359 8.984 7,48 

Credito 1.102 1.148 4,17 2.462.875 2.851.426 15,78 30.396 37.266 22,60 

Educacional 327 337 3,06 69.786 62.152 -10,94 2.808 2.913 3,74 

Habitacional 371 381 2,70 83.633 98.599 17,89 1.153 12.588 991,76 

lnfra-Estrutura 161 147 -8,70 624.812 627.523 0,43 5.462 5.867 7,41 

Mineral 45 40 -11,11 17.628 17.402 -1,28 83 77 -7,23 

Produ 200 208 4,00 20.631 11.553 -44,00 463 1.427 208,21 

Saude 888 919 3,49 349.474 245.820 -29,66 34.738 41.464 19,36 

Turismo e 22 24 9,09 3.509 1.094 -68,82 31 39 25,81 
Lazer 

12 12 0,00 972 385 -60,39 6 13 116,67 

Total 9.609 9.679 0,73 7.395.081 7.689.575 3,98 220.421 264.298 19,91 

Fonte: Unidades Estaduais e OCB Nacional 
Elabora9ao: OCB/GEMERC 

Como se pode observar, as cooperativas de trabalho sao as que existem, 

atualmente, em maior n(tmero. Em contrapartida 1 o segmento que possui o maior 

numero de cooperados e o de credito, com uma media de 2.484 membros par 

cooperativa, enquanto as de trabalho tern uma media de 184 associados. 0 

segmento agropecuario, por sua vez, responde pelo maior numero de contratados, 

uma media de 91 trabalhadores assalariados por cooperativa~ sendo esta media de 

apenas quatro empregados por cooperativa no segmento de trabalho. 

De acordo com os dados atuais publicados pela a OCB (www. ocb.org.br), 

sao mais de 9 mil cooperativas que reunem aproximadamente 7,5 mil hoes de 

s6cios. Os ramos Saude e-Cn§dito Hderam o numero de cooperados, enquanto os 

ramos Trabalho e Agropecuario tem o maior numero de cooperativas. 
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3.3 ANALISE DOS TRIBUTOS QUE !NC!DEM SOBRE AS COOPERAT!VAS 

Para analisarmos a incidencia de tributos sobre as sociedades cooperativas 

se faz necessaria abordar alguns conceitos que fundamentam a tributa9ao. 

Lembrando que tributos, embora considerado palavra sinonima de impasto, tern 

sentido mais abrangente, referindo-se tambem as taxas e contribui96es 

estabelecidas por lei e devidas ao governo federal, estadual ou municipal. 

De acordo como Irion (1997, p. 110), os tributos sao fundamentados numa 

16gica compreendendo: 

1- as operac;oes que os originam, chamado fato gerador, 
2- o montante do fato gerador, chamado base de ca/culo; 
3- a taxa ap!icave! para dimensiona-!os, chamado alfquota; 
4- os responsaveis por seu pagamento, chamado contribuinte. 

Para o caso especifico a que se refere o objeto deste trabalho, nos interessa 

apenas o fato gerador e o contribuinte. "Diversas sao as opera96es que atuam como 

fato gerador, e a seguir, para facilitar o entendimento em torno desse assunto, 

exemplificou-se algumas dessas operayoes, identificando o respectivo contribuinte" 

(IRION, 1997, p. 111): 

a) No setor financeiro o fate gerador e o incremento da economia das 
pessoas fisicas e juridicas, com base nos proventos, nos rendimentos ou 
nos Iueras sendo as pessoas ffsicas ou juridicas beneficiarias as 
contribuintes. Exemplo de tribute desse tipo eo IR- lmposto de Renda; 

b) No setor economico o fate gerador e a posse de um bem eo contribuinte 
e seu proprietario. Exemplo disso eo !PTU- Impasto Predial e Territorial 
Urbano que incide sobre um im6vel, cujo contribuinte e o proprietario; 

c) No comercio os fates geradores sao as operar;oes comerciais e os 
contribuintes sao os agentes do comercio au os consumidores. E um 
exemplo, o ICMS- lmposto sobre Circulayao de Mercadorias e Servic;os 
que incide sobre o valor agregado ao bern comercializado e cujos 
contribuintes sao as pessoas fisicas ou jur!dicas consumidoras; 

d) Nas relac;oes de trabalho, o fate gerador das contribuic;oes 
previdenciarias sao os sa/arias e ha dois contribuintes o empregado e o 
empregador, 

e) Na produr;ao de servir;os a realizac;ao deste e o fate gerador e o 
contribuinte e aquefe que contrata os servit;:os. 

Os tributos, de acordo com Irion (1997, p. 112) nao podem ser cobrados das 

opera96es que nao se constituam um fato gerador. Por exemplo, nao se pode cobrar 

ICMS sabre salarios porque eles nao sao opera96es comerciais. 
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Quando uma opera9ao nao constitui fato gerador de determinado tributo, 
diz-se que sobre ela nao ha incidencia de tributos. 

Existem situa96es em que a operac;ao e fato gerador, mas o poder publico 
renuncia a cobran9a do tributo. Trata-se no novo conceito, diferente da nao
incidencia e que tecnicamente e denominado isem;ao. 

Assim entendido, urn clube que comercializar uma camiseta com seu 
logotipo por pre9o superior ao de compra, estara praticando opera9ao de 
mercado gerando obrigac;oes do ICMS e do Impasto de Renda, mas o 
govemo abre mao da cobran9a, isto e, o isenta do tributo por reconhece-lo 
como entidade sem fins lucrativos. 

Nas cooperativas de trabalho, os cooperados atuam na entidade como 

contribuinte da previdencia na qualidade de trabalhadores autonomos e a 

previdencia nao sofre prejuizo em sua sustentac;ao. Se a cooperativa integra 

prestadores de servicos, a eles cabe como contribuintes o recolhimento do impasto 

municipal sobre servic;os e a prefeitura nao sofre prejuizo. 

3.3.1 Conceito de direito tributario e de tributos 

0 Direito Tributario pode ser entendido como o ramo do Direito que se 

preocupa com as relac;oes estabelecidas entre o fisco e as pessoas que estao 

sujeitas a imposic;ao de variadas especies tributaria, procurando proteger o cidadao 

contra abusos de poder, a partir de uma limitac;ao do poder de tributar. 

Segundo Carvalho (1997, p. 12), "o Direito Tributario eo ramo didaticamente 

autonomo do Direito, integrado pelo conjunto das proposicoes juridico-normativas 

que correspondem, direta ou indiretamente, a institui9ao, arrecada9ao e fiscaliza9ao 

de tributes". 

0 Direito Tributario e, pois, constitufdo por urn conjunto de normas e 
principios nucleados pe!o conceito de tributos. 

A defini9ao legal de tributo pode ser encontrada no C6digo Tributario Nacional 

(CTN, 2006, p. 179), (Lei n° 5.172/1966, alterada pela lei complementar 118/2005), 

em seu art. 3° preceitua que "tributo" e "toda prestar;ao pecuniaria compuls6ria, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua sanc;ao de ato ilfcito, 

instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 
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0 mesmo c6digo estabelece que, no Brasil, ha tres tipos de tributos: 

a) o imposto - e classificado como um tributo nao vinculado, por possuir 
uma hip6tese de incidemcia cuja materialidade independe de qualquer 
atividade estatal (art. 160 do CTN). E o pagamento efetuado pelo 
cidadao para manter o funcionamento e prestagao de servic;os do 
Estado, mas que independe de qua!quer atividade estatal especffica em 
relac;ao ao cidadao contribuinte; 

b) a taxa- e um tributo vinculado diretamente, por possuir a sua hip6tese 
de incidencia consistente numa ayao estatal diretamente referida ao 
contribuinte (art. 77 do CTN). Esta relacionada a prestac;ao de servic;o 
publico ou exerc!cio do poder de polfcia, que beneficia o proprio 
contribuinte e a sua cobranc;a aparece como uma contraprestac;;ao, 
apesar de serem juridicamente denominados de taxas, pode receber 
outras denominagaes como: tarifas, contas, prec;os pub!icos ou 
passagens; 

c) a contribuigao de melhoria - e um tribute vinculado indiretamente, por 
possuir uma hip6tese de incidencia consistente numa atuac;ao estatal 
indiretamente referida ao contribuinte (art. 81 do CTN). Esta relacionada 
a realizac;ao de obras publicas, que traz beneficia para o publico em 
geral e nao apenas o contribuinte dessa contribuicao. 

De acordo com a Constituic;ao da Republica Federativa de Brasil de 1988, em 

seu art 145, os tributos sao: impastos, taxas e a contribuit:;ao de melhoria. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) acresceu a estes duas subdivisoes: o 

emprestimo compuls6rio (art. 148 da CF) e as contribui~oes denominadas de 

"Especiais", constante do art. 149 e 149-A da CF/1988, onde se incluem as 

contribuic;oes sociais, as contribuic;oes previdenciarias, as contribuit:;oes de 

intervem;ao no dominio economico (CIDE) e as contribuiqoes de interesses das 

categoriais profissionais. 

Da definic;ao legal, podem-se retirar os seguintes elementos: 1) e uma 

prestac;ao em dinheiro, cujo objetivo e assegurar ao Estado os meios financeiros 

para a consecuc;ao de suas finalidades; 2) a presta~ao tributaria e obrigat6ria e 

advinda de uma lei que constitui uma especie tributaria; 3) o direito brasileiro nao 

admite instituic;ao de tributo em natureza, ou seja, expresso em unidades de bens ou 

servic;os, nossa legislac;ao os tributos in natura e in Iabore; 4) a hip6tese de 

incidencia do tribute e urn ato Hcito, nao constituindo nenhurna forma de penalidade 

ou multa; e 5) s6 mediante lei pode haver instituigao de tributo, ou seja, nenhum 

tributo sera exigido sem que a lei o estabelec;a. 

3.3.2 Analise da legislagao regulat6ria dos tributos 
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As sociedades cooperativas tern urn ordenamento jurfdico diferenciado, se 

comparado com outras formas de sociedades. A Lei 5.764/1971 expressa nestes 

termos o ato cooperativo: Art. 7 4 - Denominam-se atos cooperativos os praticados 

entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas 

entre si enquanto associadas, para a consecuc;ao dos objetivos sociais. 

Mas nao s6 de atos cooperativos subsistem as cooperativas, diz Teixeira 

(2005, p. 159) "pois em sua atuac;ao pn3.tica, varios atos nao cooperativos essenciais 

a sua existencia, sem os quais seus objetivos nao seriam atingidos, podendo ser 

atos me rca ntis puros", 

Uma cooperativa de consumo, por exemplo, segundo Teixeira (2005, p. 160), 

"ao adquirir produtos que distribuira aos seus associados, mesmo que a prec;o pouco 

superior ao custo, pratica atos de natureza mercantil, vis que normalrnente, a 

aquisic;ao e feita de uma empresa mercantil". 

Posteriormente, quando da venda dos produtos adquiridos para seus 
associados, o ato mercantil se descaracteriza como tal e passa a ser um ato 
cooperativo, porque praticado entre a cooperativa e seus associados, ainda 
que o prego seja superior ao da aquisigao. Obviamente que para 
caracterizar a operagao como ato cooperative, seu objeto social deve 
compreender a distribuicao de produtos aos seus associados. 

Ja numa cooperativa de trabalho ou de produc~ao - que agencia clientela e 

disponibiliza atividades para as cooperados, sendo este o seu objeto social- todos 

os atos praticados pela cooperativa buscando neg6cios para os produtos ou servic;os 

dos associados sao atos cooperativos, visto que, em verdade, constituem a propria 

essencia da cooperativa assim organizada. 

0 fato da cooperativa, emitir nota fiscal e a fatura, remetendo as mercadorias 

(executando a prestacao de servicos) para terceiros, significa a concretizacao de 

seus objetivos sociais, pois quem vendee a cooperativa, quem compra eo cliente, 

mas quem produz sao os cooperados. Desta forma, a venda de servic;os ou produtos 

a terceiros - ainda que nao associados - por uma cooperativa de trabalho ou de 

producao - e urn ato cooperativo em relacao aos mesmos associados - por 

representar a cooperativa o interesse dos mesmos, previstos no objeto social. 
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Justifica-se tal afirmativa porque a rela<;ao com terceiros e instrumento 

essencial, nas cooperativas de trabalho ou de produ<;ao, visto que sao os terceiros 

que viabilizam o interesse comum, propiciado pela cooperativa, ao atrair e fechar 

neg6cios com clientes. 

Com base na Legisla<;ao Cooperativista vigente e resolu<;oes do Conselho 

Nacional do Cooperativismo, suas Leise Decretos anteriores e os Projetos da Nova 

Lei Cooperativista, destacam-se a seguir, urn resumo dos principais tributos 

concernente as sociedades cooperativas, cuja analise relativa a fundamentos legais 

e aliquotas de contribui<;ao encontra-se descrita nos subcapitulo que se seguem. 

3.3.2.1 Da COFINS - Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social 

Os atos cooperatives, propnos de seu objeto social, praticados pelas 

sociedades cooperativas sao isentos da COFINS. Em rela<;ao aos atos nao

cooperativos, a sociedade cooperativa contribui com a COFINS, da mesma forma 

que qualquer tipo de sociedade, com aplica<;ao da aliquota de 3% sabre faturamento 

e demais receitas. Os encargos com a COFINS, incidentes sabre os atos 

cooperativos, correspondem a despesa da sociedade cooperativa, devendo1 

portanto, compor seu resultado (Iuera ou prejuizo). No caso dos encargos 

correspondentes, a COFINS incidente sobre o faturamento relativo as vendas para 

nao-associados (ato nao-cooperativo) deve compor a apura<;ao das sabras ou faltas 

para ser rateada entre os associados cooperados, na propor<;ao dos servi<;os 

prestados a cada urn ou da forma como estiver determinado no estatuto da 

cooperativa. 

3.3.2.2 Do PIS - Programa de lntegra<;ao Social 
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Rege a materia as disposic;oes contidas no artigo 1 a da Medida provis6ria 

n°1.212/95 em seu artigo 2°, deve ser apurada mensa!mente: 

a) pelas pessoas juridicas de direito privado e as que lhes sao equiparadas 

pela legislac;ao do Impasto de Renda, inclusive as empresas publicas e as 

sociedades de economia mista e sua subsidiarias, com base no 

faturamento do mes. 

b) (0,65%) pelas entidades sem fins lucrativos definidos como empregadores 

pela legislac;ao trabalhista, inclusive as fundac;oes, com base na folha de 

salario (1 %). 

Relativamente a cooperativas a Revista Mapa Fiscal no 50/95, pagina 756, 

assim entende sobre o recolhimento do PIS: "quando se tratar de sociedade 

cooperativa, ali3m da contribuic;ao sobre a folha de pagamento mensa! (letra b) 

tambem sera devida a contribuicao ca!culada com base no faturamento (tetra a) em 

relac;ao as receitas decorrentes de operac;oes praticadas com nao associados. 

Foram instituidos, respectivamente, pelas Leis Complementares n° 7/1970 e 

8/1970. Atualmente as contribuic;oes relativas a estes Programas sao denominadas, 

unificadamente, contribuic;oes para o PIS/PASEP, sendo, ainda, freqOente a mengao 

apenas da sigla PIS para identifica-las. 

Estas contribuic;oes visam a financiar o seguro-desemprego e o abono anual 

de urn salario minima aos trabalhadores que recebam ate dois salarios minimos de 

remunerac;ao mensal, nos termos do art. 239 da CF/1988. As contribuigoes para o 

PIS/PASEP sao, em razao da destinac;ao especifica do produto de sua arrecadac;ao, 

contribuic;oes para o custeio da seguridade social, sujeitas as regras do art. 195, 

inclusive quanto a anterioridade. 

Por serem contribui<;6es sociais e, assim, tributos, as contribui<;oes para o 

PIS/PASEP encontra, tambem, sua regra-matriz no art. 149 da Constituigao, o que 

faz com que elas se submetam aos principios constitucionais tributarios gerais. 

3.3.2.2.1 Do fato gerador 
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Segundo a legislac;ao atual do PIS/PASEP para as cooperativas de trabalho, 

as cooperativas deverao pagar o PIS de duas formas, conforme detalhes a seguir: 

Existem tres diferentes modalidades de contribuicao para o PIS, variando o 

fato gerador conforme a modalidade: 

a) PIS sobre o faturamento: e a regra geral, incidente sabre a receita bruta 

das pessoas juridicas de direito privado, inclusive as instituic;oes 

financeiras. 0 fato gerador e a obtenc;ao de faturamento, sendo a definic;ao 

identica a de receita bruta adotada pela legislac;ao da COFINS; 

b) PIS sobre a folha de sa Iarios: a esta modalidade estao sujeitas as 

entidades sem fins lucrativos, definidas como empregadoras pela 

legistac;ao trabathista. 0 fato gerador e 0 pagamento de salarios por estas 

entidades; 

c) PIS sobre receitas e transferfmcias correntes de capital recebidas: a esta 

ultima modalidade estao sujeitas as pessoas juridicas de direito publico 

interno (Uniao, Estados, DF, Municipios e autarquias; nao estao incluidas 

as fundac;oes publicas). 0 fato gerador e a arrecadac;ao mensa! das 

receitas correntes (ex., tributos arrecadados), das receitas de capital (ex., 

privatizac;oes) e as transferencias recebidas. 

3.3.2.2.2 Da base de calculo 

A base de calculo das contribuic;oes para o PIS evidentemente varia 

conforme a modalidade, estando diretamente relacionada ao respectivo 

fato gerador. Assim, a base de calculo sera: 

a) PIS - faturamento - a base de calcuto e o faturamento mensa! da pessoa 

juridica, correspondente a sua receita bruta. Entende-se por receita bruta a 
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totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevantes o 

tipo de atividade par ela exercida e a classificac;ao contabil adotada para as 

receitas (definic;ao identica a adotada pela legislac;ao da COFINS). As 

exclusoes admitidas sao exatamente as mesmas admitidas para a 

COFINS. 

b) PIS - folha de sa Iarios - a base de calculo e o valor da folha mensa I de 

salarios pagos pela cooperativa; 

c) PIS- receitas e transferfmcias correntes e de capital- a base de calculo 

e o valor mensa! das receitas correntes arrecadadas e das transfer€mcias 

correntes e de capital recebidas. A Secreta ria do T esouro Nacional efetua a 

retem;ao da contribuic;ao para o PIS/PASEP devida sabre o valor dessas 

transferencias. 

Excluem-se da base de calculo OS valores da folha de pagamentos 

custeados por recursos do Orc;amento Fiscal e da Seguridade Social. 

3.3.2.2.3 Da apurac;ao 

A apurac;ao da contribuic;ao para o PIS e mensal, coincidente com o mes 

civil. As aliquotas aplicadas sabre a base de calculo, ap6s as exclusoes ou 

deduc;oes permitidas sao as seguintes: 

a) 0,65% sabre o faturamento ou a receita bruta; 

b) 1% sobre a folha de sa Iarios; 

c) 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das 

transferencias correntes e de capital recebidas. 

3.3.2.3 ISS/ISSQN - Impasto Sobre Servic;os de Qualquer Natureza 
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Tributo de compet€mcia municipal segundo previsao constitucional tern como 

contribuintes os prestadores de servic;os relacionados no anexo ao Decreto Lei no 

406, de 31/12/68 e legislac;oes posteriores. 

A base de calculo do impasto e o prec;o do servic;o, como tal considerada a 

receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deduc;ao, excetuados os 

descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condi<;ao. 

0 ISS tern previsao na Lei Complementar n° 116/2003, que estabelece o fato 

gerador, a base de calculo e os contribuintes do citado imposto, alem dos servic;os 

que serao tributados pela exigencia municipal. 

0 chamado ISS/ISSQN e tributo incidente sobre servic;os de qualquer 

natureza, excetuado os servic;os contidos no aspecto material do ICMS, de 

competencia municipal, sendo que sua instituic;ao deve observar certos aspectos 

previstos em lei (CF/88, art 156, inciso Ill, e § 3°), 

3.3.2,3, 1 Do fa to gerador 

Segundo Martins (2006, p. 137), define o art. 114 do CTN fato gerador da 

obrigac;ao principal como "a situac;ao definida em lei como necessaria e suficiente a 
sua ocorrencia" (art. 114 do CTN). Somente a lei e que podera estabelecer o fato 

gerador da obrigac;ao tributaria principal (art 97, Ill, do CTN). A situac;ao de fato 

estabelecida na lei sera necessaria e suficiente, ou seja, e bastante para a 

ocorrencia do fato gerador da obrigac;ao tributaria. Define o art. 1 o da Lei 

Complementar n° 116/2003 o fato gerador do ISS, que e a prestac;ao de servigos 

constantes da lista a ele anexo. 

A Lei Complementar n° 116/2003, define, o ISSQN, ou simplesmente, ISS

Impasto Sobre Servic;os de Qualquer Natureza, de competencia dos Municlpios e do 

Distrito Federal, tern como fato gerador a prestac;ao de servic;os constantes da lista a 
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ela anexa, a ainda que esses nao se constituarn como atividade preponderante do 

prestador. 

A lei cornplementar rnencionada pela a alinea c, do inciso Ill, do art. 146 da 

CF/88, que ira tratar do adequado tratamento tributario ao ato cooperative, ainda nao 

foi editada. Enquanto isso e recepcionado o artigo 87 da Lei n° 5.764/1971, com 

eficacia de lei complementar, permitindo a incidencia de tributos, como o ISS, sobre 

os resultados das operac;oes das cooperativas com nao-associados. 

Se o cooperado prestar alguns dos servi~os descritos na lista anexa a Lei 

Complementar n° 116/2003, tera a incidencia do ISS. Para que haja a incidencia do 

ISS, e preciso que o servic;o seja prestado para terceiro e nao por conta propria. 0 

cooperado presta servic;os por conta propria, assumindo os riscos de sua atividade. 

A cooperativa nao presta servic;os ao cliente. Quem o faz e o cooperado, que presta 

servic;os em seu proprio nome e nao no da cooperativa. 

3.3.2.3.2 Da base de calculo 

A Lei Municipal Complernentar n° 66/2007, que trata das alterac;oes da base 

de calculo e aliquota do ISS cobrando pelo Municipio de Curitiba. Alterou aliquota de 

5% para 2% do ISS/Curitiba, a qual entrou em vigor, a partir de 18/03/2008. 

De acordo com Martins (2006, p. 141), "base de calculo e a grandeza 

economica escolhida pelo legislador para estabelecer a tributac;ao". A base de 

calculo do ISS e o prec;o do servic;o (art. 7° da Lei Complementar n° 116/2006). 

Entretanto, em relac;ao a cooperativa nao existe prec;o do servic;o, pois nao ha 
servic;o prestado pela cooperativa, nem ha a fixac;ao em unidades monetarias do 

valor do servic;o .prestado. 0 servic;o que a cooperativa presta ao cooperado e 
gratuito (ato cooperativo). Nao ha, portanto, prec;o do servic;o. 

Recebe o cooperado em razao do servic;o que presta e nao em razao do 

capital investido na sociedade cooperativa. Sobre o prec;o de seu servic;o (art 7° da 



76 

Lei Complementar n° 116/2003 e que incidira o ISS, desde que tal servigo esteja 

previsto na lista de servic;os a ela anexa. 

Com base exposto acima, conclui-se que, o referido impasto tern como base 

de calculo o prec;o do servic;o. Nao tendo fins lucrativos, a prestac;ao de servic;os 

realizada pela cooperativa ao cooperado ocorre a titulo gratuito, e, portanto, nao 

esta sujeita a incidencia. 

3.3.2.3.3 Do contribuinte 

Contribuinte do ISS eo prestador do servigo (art. 5° da Lei Complementar n° 

116/2003). A cooperativa torna-se contribuinte do ISS, quando da prestac;ao de 

servigos a nao-associados (ato nao cooperativo), que e a operagao com terceiros, 

pode ser tributado, desde que haja previsao em lei para a exig€mcia do tributo (art. 

97, Ill, do CTN). 

Preve o art. o artigo 87 da Lei n° 5.764/1971 que os resultados das operac;oes 

das cooperativas com nao-associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serao 

levados a conta do fundo de assistencia tecnica, educacional e social e serao 

contabilizados em separados, de modo a permitir calcu!o para incidencia de tributos. 

Esse resultado nao ira compor as sabras, para efeito de distribuigao aos associados. 

0 referido resultado pode ser tributado pelo ISS, desde que haja previsao legal para 

esse fim. 

Dado o exposto acima, conclui-se que, somente quando a cooperativa prestar 

servic;os para terceiros (nao-associados) que eo caso da cooperativa de trabalho e 
que incidira o ISS, desde que o servigo tenha previsao na lista anexa a Lei 

Complementar n° 116/2003. Esta mesma lei determina as aliquotas, minima e 

maxima do ISS: 

I - da aliquota minima: 
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A Emenda Constitucional 37/2002, em seu artigo 3°, incluiu o artigo 88 ao Ato 

das Disposi96es Constitucionais Transit6rias, fixando a aHquota minima do 

ISS em 2% (dais por cento), a partir da data da publicac;ao da Emenda 

(13.06.2002). 

II - da aHquota maxima: 

A aliquota maxima de incidencia do ISS foi fixada em 5% pelo art. 8°, inciso II 

da referida lei. 

Em conformidade como exposto na Lei Complementar n° 116/2003, o ISS e 
de competencia dos Municipios e do Distrito FederaL Subentende, portanto, que 

dentre os parametro das aHquotas (minima e maxima) supracitadas, cabe a cada 

municipio estabelecer a sua propria aHquota para a tributac;ao do ISS. 

0 ISSQN, ou simplesmente ISS - Impasto Sobre Servic;os de Qualquer 

Natureza da cidade de Curitiba, Estado do Parana, segundo a Lei Municipal 

Complementar n° 66/2007, que trata das alterac;oes da base de calculo e aliquota 

cobrada pelo respectivo municipio, a qual entrou em vigor, a partir de 18/03/2008, e 
de 2% para os servi9os prestados a terceiros (ato nao-cooperativo). 

3.3.2.4 Do INSS - lnstituto Nacional de Seguridade Social 

Para fins da seguridade Social, a legislac;ao previdenciaria equipara as 

sociedades cooperativas as empresas em geral, como se verifica no paragrafo unico 

do artigo 15 da Lei n° 8.212/1991, de acordo com a redac;ao dada pela Lei n° 

9.876/1999, as empresas recolhem vinte por centro (20%) sobre a remunerac;ao 

paga ou creditada a qualquer titulo, no decorrer do mes, aos segurados contribuintes 

individuais que lhe prestem servi9os (art. 22, Ill, da Lei n° 8.212), que sao os 

cooperados ou os dirigentes das sociedades cooperativas. 

As cooperativas de trabalho agem, perante seus associados, como tomadores 

de servi9os de autonomos, ja que eles contribuem como se assim o fossem. 0 
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trabalhador associado a cooperativa de trabalho, ou de qualquer outro ramo, que 

assim prestar servic;os a terceiros, e segurado obrigat6rio da Previdencia Social 

como autonomo, conforme disposto no Decreta Federal de n° 2.172, de 05/03/1997. 

Para a manutenc;ao da Seguridade Social, a Lei Complementar n° 84 de 

18/01/1996 (art 1°, incise II) - DOU de 19/01/1996, criou a contribuic;ao 

previdenciaria de quinze por cento (15%) a ser recolhida pelas cooperativas sobre 

as importancias recebidas dos cooperados: 

I - a cargo das empresas e pessoas jurfdicas, inclusive cooperativas, no valor 

de quinze por cento (15%) do total das remunerac;oes ou retribuic;oes por etas 

pagas ou creditadas no decorrer do mes, pelos servic;os que lhes prestem, 

sem vinculo empregaticio, os segurados empresarios, trabalhadores 

autonomos, avulsos e demais pessoas fisicas; e 

II -a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de quinze por cento (15%) 

do total das importancias pagas, distribuidas ou creditadas aos seus 

cooperados, a titulo de remunerac;ao ou retribuigao pelos servic;os que 

prestem a pessoas juridicas por intermedio delas. 

As contribuic;oes adicionais a cargo da empresa, destinada a seguridade 

social e ao custeio de aposentadoria especial, cobradas do cooperado filiado a 

cooperativa de trabalho, ambas administradas pelo lnstituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) e regulamentadas nos termos dos artigos 201 e 202 do Decreto n° 

3.048/1999 - Regulamento da Previdencia Social - com suas modificac;oes 

posteriores. 

Ao lado desta contribuic;ao destinada a seguridade social, ha a contribuic;ao 

da empresa destinada ao financiamento de aposentadoria especial, no valor de 1%, 

2% ou 3% da remunerac;ao paga a qualquer titulo a seus empregados ou 

trabalhadores avulsos, em razao do risco de acidentes de traba!ho. 

Tais contribuic;oes sao como ja afirmadas, sao administradas pelo INSS e nao 

pela Secretaria da Receita FederaL A competencia para sua institui<;ao e atribuida 

com exclusividade a Uniao, nos termos do art. 149 da CF/1988. Sao contribuic;oes 
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destinadas ao custeio da seguridade social, encontrando-se, portanto, previstas no 

art. 195 da Constituic;ao, especificamente na alinea "a" do inciso I do art. 195. 

Devido a tais caracteristicas, estas contribuic;oes estao sujeitas a todos os 

principios constitucionais tributaries, nao sendo excessivo lembrar que, 

relativamente a anterioridade, a etas se aplica a regra do § 6° do art. 195. 

3.3.2.4.1 Do fato gerador 

Constitui-se fato gerador de tributac;ao e da obrigac;ao de arrecadac;ao das 

contribuic;oes sociais destinadas a Previdencia social e das arrecadadas pelo INSS 

para outras entidades e fundos; as sociedades cooperativas, dentre outras (Decreta 

n° 4,688 de 07/05/2003, art 71, inciso Ill, c; art. 72, incisos I, c e Ill, c)- dispoe que, 

em relac;ao a empresa ou equiparadas, o fato gerador decorre da presta<;ao de 

servi<;os por cooperados intermediados por cooperativas de trabalho. 

Considera-se, ocorrido o fato gerador da obrigac;ao tributaria previdenciaria 

principal e existente seus efeitos: 

I - em rela<;ao ao segurado: contribuinte individual, no mes em que lhe for 

paga ou creditada remunerac;ao. 

II -em rela<;ao a empresa: no mes da emissao da nota fiscal ou da fatura de 

presta<;ao de servic;os por cooperativa de trabalho. 

3.3.2.4.2 Da Base de Calculo da Contribui<;ao dos Segurados 

A base de catculo da contribui<;ao social previdenciaria, e o valor da 

remunerac;ao do segurado contribuinte individual filiado a cooperativa de trabalho 
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decorrente da prestagao de servigos por intermedio da cooperativa, a pessoas 

fisicas ou jurldicas, sabre o respectivo valor incide uma aliquota definida em lei para 

determinar o montante da contribuigao devida (artigos 73, 74 e, § 4° do art. 75 da 

mesma lei), observado os limites minimos e maximos. 

Define o § 4° do art. 75, que, o salario de contribuigao para o segurado 

cooperado filiado a cooperativa de trabalho e o valor recebido ou a ele creditado 

resultante da prestagao de servigos a terceiros, pessoas fisicas ou juridicas, por 

intermedio da cooperativa observada o disposto no§ 2°. ; (Modificado pela lnstrugao 

Normativo INSS/DC n° 105, de 24/03/2004- DOU- de 26/03/2004), 

3.3.2.4.3 Das Aliquotas 

As contribuic;oes sociais previdenciarias a cargo da empresa ou equiparadas 

(art. 93), observadas as disposi<;oes especificas desta lnstruyao Normativa, sao: 

I - vinte por cento (20%) sobre o total das remuneragoes pagas, devidas ou 

creditadas, a qualquer titulo, durante o mes, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestam servigos, observado o disposto no 

inciso I do art. 77; 

II - vinte por cento (20%) sabre o total das remuneragoes pagas ou 

creditadas, a qualquer titulo, no decorrer do mes, aos segurados contribuintes 

individuais que lhe prestam servi<;os, para fatos geradores ocorridos a partir 

de 1 o de margo de 2000; 

Ill- quinze por cento (15%) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do 

recibo de presta<;ao de servi<;os, relativamente a servigos que lhe sao 

prestados por cooperados por intermedio de cooperativas de trabalho, para 

fatos geradores ocorridos a partir de 1 o de mar<;o de 2000. 
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3.3.2.4.4 Cooperativa e contratante dos servic;;os 

1) Da cooperativa: 

a) 3% de COFINS e 0,65% de PIS/Faturamento, sabre a receita bruta 

auferida se o valor da prestac;;ao de servic;;os for menor ou igual a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); Lei 10.833/03- Lei 10.925/04; 

b) CSSL - lsenta a partir de 1° de janeiro de 2005 pelo artigo 39 da lei 

10.865/04; 

c) ISS - a alfquota depende de cada municipio; Lei Complementar 116/03 e 

Municipal SP 13.701/03; 

d) INSS - 20% sabre o valor das remuneragoes dos Diretores e Conselheiros 

Fiscais. 

2) Quando tiver funciom1rios: 

a) INSS s/folha de pagamento de funcionarios 20%, mais 1%, 2% ou 3% 

dependendo do grau de incidencia da capacidade laborativa, mais 5,8% 

devido a outras entidades, se nao tiver convemio com o salario educagao; 

lnstruc;;ao Normativa MPS 03 de 14/07/2005; 

b) FGTS- A alfquota de 8,50% sobre a folha de empregados. 

3) Do cooperado: 

a) INSS - 11% (prestagao de servi9os para pessoa juridica) ou 20% 

(prestac;;ao de servic;os para pessoa fisica) sabre a sua remuneragao bruta, 

a cooperativa retem e recolhe a Previdencia; (Lei 10.666/03 e lnstru9ao 

Normativa MPS 03/2005); 

b) IRF- tabela progressiva do IRPF. 

4) Do contratante: 
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a) Caso a prestac;ao dos servic;os da cooperativa descritos na Nota Fiscal tiver 

valor maior que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cabe ao contratante dos 

servi<;os a retenc;ao de PIS (0,65%) e COFINS (3%) sobre esse valor; Lei 

10.833/03 e Lei 10.925/04; 

b) 15% de INSS sabre o valor da NF- Obs.: Esse valor e encargo dele, nao 

sera descontado da cooperativa; Lei 9.876/99; 

c) 1,5% IRF- sobre o valor da NF. Regulamento do IR- Decreta 3.000/99. 

(Artigo 652). 

Quando da contribuicao da cota relativa a prestagao de servigo devida ao 

cooperado, a cooperativa de trabalho devera descontar do valor a ser pago, a titulo 

de contribuic;ao previdenciaria, a quantia equivalente a aplicac;ao da aliquota de onze 

por cento (11 %), observado o limite maximo do salario de contribuicao. 

Por forga da Lei n° 10.666/2003, a contribuicao continua devida pelo 

cooperado, sendo, entretanto, o seu recolhimento de responsabilidade da 

cooperativa. Neste caso, a cooperativa nao tern encargo patronal de (20%). 

Cooperativa de trabalho, especie do genera cooperativa, tambem 

denominada cooperativa de mao-de-obra, e a sociedade formada par operarios, 

artifices ou pessoas da mesma profissao ou offcio ou de varios oficios de uma 

mesma classe, que, na qualidade de associados, prestam servic;os a terceiros par 

seu intermedio. A cooperativa de trabalho intermedeia a prestac;ao de servigos de 

seus cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou servico, com os seus 

contratantes, pessoas fisica ou juridica, nao produzindo bens ou servic;os pr6prios. 

Em func;ao da realizac;ao de trabalho autonomo, e, dos dispositivos da 

legislagao previdenciaria tambem ha a obrigagao do cooperado recolher a 

contribuicao previdenciaria. 0 cooperado, por ser s6cio de uma entidade, exercendo 

atividade sem vinculo empregaticio e contribuinte individual da previdencia social, na 

condigao de segurado obrigat6rio. 

Ja a cooperativa por ser uma entidade meramente instrumental, responsavel 

apenas pelos repasses dos rendimentos auferidos por seus associados, verdadeira 
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mandataria de seus associados, nao e contribuinte da previdencia social em fungao 

das suas atividades normais (ato cooperativo), neste sentido claramente dispoe a 

redagao atual do § 19° do artigo 201 do Decreta-Lei n° 3.048 de 06 de maio de 1999. 

3.3.2.5 Do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 

0 Fundo de Garantia do Tempo de Servic;o - FGTS, instituido pela Lei 

5.107/1996, e regido pela Lei 8.036/1990 e alterac;oes posteriores. 

T odos os empregadores ficam obrigados a depositar, em conta bancaria 

vinculada, a importancia correspondente a 8,5% da remuneragao paga ou devida, no 

mes anterior, a cada trabalhador, incluida na remunerac;ao as parcelas de que 

tratam os artigos 457 e 458 da CL T ( comissoes, gorjetas, gratificac;oes, etc.) e a 

gratificac;ao de Natal a que se refere a Lei 4.090/1962, com as modificagoes da Lei 

4.749/1965. 

Entende-se por empregador a pessoa flsica ou a pessoa juridica de direito 

privado ou de direito publico, da administragao publica direta, indireta ou 

fundamental de qualquer dos Poderes, da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municipios, que admitir trabalhadores a seu servic;o, bern assim aquele que, 

regido por legislac;ao especial, encontrar-se nessa condigao ou figurar como 

fornecedor ou tomador de mao-de-obra, independente da responsabilidade solidaria 

e/ou subsidiaria a que eventualmente venha obrigar-se. 

3.3.2.6 Do GIIL-RA T- Grau de lncidencia 

As disposic;oes legais sobre aposentadoria especial do segurado filiado ao 

Regime Geral de Previdencia Social aplicam-se, tambem, ao cooperado filiado a 
cooperativa de trabalho e de produc;ao que trabalha sujeito a condigoes especiais 
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que prejudiquem a sua saude ou a sua integridade fisica, na forma da Legislac;ao 

propria. Medida Provis6ria n° 83/2002 - DOU: 13.12.2002, posteriormente convertida 

na Lei n° 10.666/2003- DOU: 09.12.2003. 

Contribuic;oes a cargo da empresa tomadora de servic;os de cooperativas de 

trabalho destinadas ao financiamento dos beneffcios concedidos em razao dos 

riscos ambientais do trabalho e ao financiamento da aposentadoria especial, 

adotado pela sigla GIIL-RA T (Grau de lncidencia de lncapacidade Laborativa -

Riscos Ambientais do Trabalho), nos termos dos art's 64 a 70, incidentes sobre o 

total da remunerac;ao paga, devida ou creditada a qualquer titulo, no decorrer do 

mes, ao segurado e trabalhador avulso (art 202 do Decreta n° 3.048/1999, incisos I, 

II e Ill,§§ 1°, 11, 12 e 13): 

a) dos riscos ambientais do trabalho: 

I - urn por cento ( 1%) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco 

de acidente do trabalho seja considerado leve; 

II - dois por cento (2%) para a empresa em cuja atividade preponderante o 

risco de acidente do trabalho seja considerado medio; ou 

Ill - tres por cento 3%) para a empresa em cuja atividade preponderante o 

risco de acidente do trabalho seja considerado grave. 

§ 1° As aliquotas constantes do caput serao acrescidas de doze, nove ou seis 

pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a 

servic;o da empresa ensejar a concessao de aposentadoria especial ap6s 

quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuic;ao. 

b) do financiamento da aposentadoria especial: 

I -Sera devida contribuic;ao adicional de nove (9%), sete (7%) ou cinco (5%) 

pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de servic;os de cooperado 

filiado a cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal 

ou fatura de prestac;ao de servic;os, conforme a atividade exercida pelo 

cooperado permite a concessao de aposentadoria especial ap6s quinze, vinte 
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ou vinte e cinco anos de contribuivao, respectivamente. (Paragrafo 

acrescentado pelo Decreta n° 4.729, de 09/06/2003); 

II - De acordo com o § 11, sera emitida nota fiscal ou fatura de presta9ao de 

servi9os especffica para a atividade exercida pelo cooperado que permita a 

concessao de aposentadoria especial. (Paragrafo acrescentado pelo Decreto 

n° 4.729, de 09/06/2003); 

Ill -A empresa informara mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do 

Fundo de Garantia do Tempo de Servi9o e lnformavoes a Previdencia Sociai

GFIP, a aliquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade 

preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o 

disposto nos§§ 3° e 5°. lncluido pelo (Decreta no 6.042 de 12/02/2007- DOU 

de 12/02/2007). 

As aHquotas constantes nos incisos de I a Ill do art. 202 serao deduzidas em 

ate cinqoenta por cento (50%) ou aumentadas em ate cern por cento (100%), em 

razao do desempenho da empresa em rela9ao a sua respectiva atividade, aferido 

pelo Fator Acidentario de Prevenyao (FAP). lncluido pelo Decreta n° 6.042 de 

12/02/2007 - DOU de 12/02/2007. 

3.3.2.6.1 Riscos ocupacionais 

A partir de 1° de janeiro de 2004, a empresa ou equiparada a empresa devera 

elaborar o Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), conforme Anexo XV da IN 

INSS n° 11/2006, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores 

avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos qufmicos, ffsicos, 

biol6gicos OU associayaO de agentes prejudiciais a saude OU a integridade ffsica, 

considerados para fins de concessao de aposentadoria especial, ainda que nao 

presentes os requisitos para a concessao desse beneficia, seja pela eficacia dos 

equipamentos de prote9ao, coletivos ou individuais, seja por nao se caracterizar a 

permanencia. 
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A relac;ao dos agentes nocivos quimicos, fisicos, biol6gicos ou associac;ao de 

agentes prejudiciais a saude ou a integridade flsica, considerados para fins de 

concessao de aposentadoria especial, consta do Anexo IV do Decreta n° 3.048/99. 

A comprovagao da efetiva exposigao do segurado aos agentes nocivos sera 

feita mediante formula rio denominado PPP, emitido pela cooperativa ou seu 

preposto, corn base ern laudo tecnico de condic;oes arnbientais do trabalho expedido 

por medico do trabalho ou engenheiro de seguranc;a do trabalho. 

Considera-se PPP, o documento hist6rico-laboral do trabalhador, segundo 

modelo instituido pelo lnstituto Nacional do Segura Social, que, entre outras 

inforrnac;oes, deve canter registros ambientais, resultados de rnonitorac;ao biol6gica 

e dados administrativos, durante todo o periodo em que estiver exercendo suas 

atividades. 

A cooperativa de vera elaborar e manter atualizado o PPP, abrangendo as 

atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando do 

desligamento do cooperado, c6pia autentica deste documento. 

A cooperativa de trabalho atendera ao disposto acima com base nos laudos 

tecnicos de condic;oes ambientais de trabalho emitido pela empresa contratante, por 

seu intermedio, de cooperados para a prestac;ao de servic;os que os sujeitem a 

condic;oes ambientais de trabalho que prejudiquem a saude ou a integridade fisica, 

quando o servic;o for prestado em estabelecimento da contratante. 

3.3.2. 7 Do Salario Educac;ao 

A Lei n° 9.424, de 24.12.96, em seu art. 15°, estabelece que o Salario

Educac;ao, previsto no artigo 212, § 5°, da Constituic;ao Federal e devido pelas 

empresas, na forma que vier a ser disposto em regulamento, e calculado com base 

na aliquota de 2,5% (dais e meio por cento) sabre o total de remunerac;oes pagas ou 
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creditadas, a esse titulo, aos segurados empregados, assim definidos no artigo 12, 

inciso I, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

3.3.2.8 Do SESCOOP - Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

A criagao do Servigo Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -

SESCOOP foi autorizada Pela Medida Provis6ria - MP n° 1.715/98, publicada no 

Diario Oficial da Uniao - DOU de 04.09.98, tendo como ultima reedigao a MP n° 

2.164/2001, em seu art. 8°,- DOU: 27.08.2001. 

0 SESCOOP foi criado com o objetivo de organizar, administrar e executar 

em todo o territ6rio nacional o ensino de formac;ao profissional, desenvolvimento e 

promogao social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados. 

Constituem receitas do SESCOOP, dentre outras, contribuic;ao mensa! 

compuls6ria, a ser recolhida, a partir de 1 o de janeiro de 1999, pela Previdencia 

Social, sobre o montante da remuneragao paga a todos os empregados pelas 

cooperativas: 

I - contribuigao mensal compuls6ria, destinada ao Servigo Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, a ser recolhida, a partir da 

competencia janeiro de 1999, em documento de arrecadagao da Previdencia 

Social, e de 2,5% (dois virgula cinco por cento) incidente sobre o montante da 

remuneragao paga a todos os empregados das cooperativas; 

II - a contribuigao de 2,5% para o SESCOOP e em substituigao as 

contribuigoes de mesma especie, recolhidas pelas cooperativas e destinadas 

ao: SENAI; SESI; SENAC; SESC; SENAT; SEST; SENAR ate 31 de 

dezembro de 1998; ficando as cooperativas obrigadas ao recolhimento para o 

SESCOOP a partir de 1 o de janeiro de 1999; 

Ill - o Servic;o Nacional de Aprendizagem em Cooperativismo - SESCOOP e 

urn servic;o social autonomo, e possui personalidade juridica de direito 
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privado, cuja criacao foi autorizada pela Medida Provis6ria 2.168-40, de 

24/08/2001, para realizac;ao de atividades e servic;os de interesse coletivo, 

sob normas e controle do Estado. Como entidade paraestatal, o SESCOOP 

desempenha servic;os nao exclusivos do Estado, porem em colaborac;ao com 

ele; 

IV - para o seu custeio, a citada MP estabeleceu uma contribuicao devida 

pelas cooperativas incidente sobre o total da sua folha de salarios, com 

aliquota de 2,5%, a ser arrecadado e repassado ao SESCOOP pelo INSS

Institute Nacional de Seguridade Social. 

A contribuicao referida sera recolhida pela Previdencia Social, aplicando-se

lhe as mesmas condicoes, prazos, sancoes e privilegios, inclusive no que se refere a 

cobranca judicial, aplicaveis as contribuicoes para a Seguridade Social, sendo o seu 

produto posto a disposicao do SESCOOP. 

3.3.2.9 Do SEBRAE 

A Contribuicao para o SEBRAE foi institulda pela Lei n° 8.029/90 e alterada 

pe!a Lei 8.154/90, sendo exigido como tributo complementar as Contribuicoes para o 

Sistema "S" (SESC, SENAC, SENAI e SESI), no intuito de financiar o 6rgao que 

beneficia as categorias compostas pelas micro e pequenas empresas, cuja aHquota 

e de 0,60%. 

3.3.2.1 0 Do CSLL- Contribuicao Social sobre Luera Uquido 

CSLL - Contribuicao Social sobre o Lucro Uquido, de acordo com Teixeira 

(2005, p. 168), anteriormente a edic;ao da Lei 10.865/2004 nao existia, na legislac;ao, 

expressa previsao para as cooperativas exclulrem, na apuracao da base de calculo 
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da contribuicao social sobre o lucro, o resultado decorrente de operacoes 

cooperativadas. A CSRF decidiu, conforme o Ac6rdao 01-02.580 (DOU 06.08.1999) 

que o resultado positivo obtido pelas cooperativas nas operacoes realizadas com 

seus associados nao integram a base de calculo da Contribuicao Social, nestes 

termos: 

I - Cooperativa - Contribuicao Social - Atos com Cooperados: 

Nao estao sujeitos os resultados dos neg6cios com cooperados, porque 

estes nao sao considerados Iueras e sim sobras. As sobras apuradas pelas 

Sociedades Cooperativas, resultados este obtido atraves de atos 

cooperados nao e considerado lucro. Dessa forma, o resultado positivo 

obtido pelas Sociedades Cooperativas nas operacoes realizadas com seus 

associados, os chamados atos cooperados, nao integra a base de calculo 

da Contribuicao Social. 

II- Tributagao de Sobras Distribuidas decorrentes de Atos Cooperativos: 

Nas cooperativas que realizam operacoes de vendas ou prestagao de 

servigos a terceiros, as sobras e acrescidos os recurso obtidos pela 

sociedade como resultado das transacoes com o mercado (produtos das 

vendas, reduzidos dos tributos, despesas administrativas e de vendas, 

etc.). Neste caso, o retorno das sabras tern duas naturezas distintas: 

1. devolugao de recursos nao utilizados, nao correspondendo, portanto, a 

acrescimo patrimonial para o associado (PN CST 522/70); 

2. resultado de operagoes mercantis realizadas pela cooperativa, em nome 

de seus associados, podendo resultar em acrescimo patrimonial para o 

associado, depois de deduzidas as despesas e custos inerentes, 

tributaveis na fonte e na declaracao do associado, quando da respectiva 

distribuigao. 

Assim, destaque-se que e relativa a "isengao" que as Cooperativas gozam em 

relagao aos seus resultados, pois respectivas sobras sao tributadas nas pessoas 

dos associados cooperados, como se ele proprio tivessem produzido tais resultados. 

E, na verdade o foram, pois as sociedades cooperativas nao atuam em seu proprio 

nome, mas nos dos associados. 



90 

Desta forma, os resultados recebidos pelo cooperado, decorrentes de sobras 

Hquidas oriundas de operac;oes cooperativadas com o mercado, devem ser 

submetidos a tributac;ao pelo impasto de renda- pessoa fisica (segundo a tabela de 

IR Fonte) e, no caso de associado pessoa juridica, serao tributados nesta, tanto pelo 

IRPJ como pela CSLL, isenta a partir de 1° de janeiro de 2005 pelo artigo 39 da lei 

10.865/04. 

3.3.2.11 Do IRPJ - Impasto de Renda Pessoa Jurldica 

Nao e alcanc;ado pela incid€mcia tributaria o resultado advindo de atos 

cooperatives. As operac;oes relativas a atos nao cooperatives, ainda que nao se 

incluam entre as expressamente previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 5. 764/71, sao 

passiveis de tributacao normal. 0 valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por 

servic;os prestados por seus associados, a outra pessoa ainda que nao associado, e 
ato cooperative, desde que o servic;o seja da mesma atividade economica da 

cooperativa, nao sendo, portanto, tributavel em relac;ao ao IRPJ. (art. 146, Ill, c, da 

CF 88 c/c art. 45 da Lei n° 8.541/92). Dessa forma, a incidencia do IRPJ sobre as 

receitas provenientes das operac;oes realizadas, ocorrera somente quando da 

pratica de atos nao-cooperativos pela Sociedade Cooperativa. 

Nao incide IRPJ sabre as receitas provenientes de atos cooperatives. A nao

incidencia e a ausencia (fa!ta) de projec;ao (incidencia) de regra juridica sabre 

determinado fato. Pode ocorrer em razao de quatro causas diferentes, as primeiras 

duas constitucionais e, as duas restantes, infraconstitucionais: 

a) por falta de previsao constitucional para incidencia (instituic;ao ou criac;ao 

do tributo) em relacao a determinado fato (nao-incidencia pura e simples); 

b) vedac;ao ( ou proibic;ao) constitucional a instituic;ao ( ou criac;ao) do tributo 

sobre certos fatos, normalmente tributaveis; 

c) falta de instituic;ao (ou criac;ao) do tributo, nos casas em que a incidencia se 

acha constitucionalmente autorizada: trata-se, neste caso, de falta de 

atuac;ao da regra juridica para a instituic;ao ou criac;ao do tributo; 
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d) exclusao, da incidencia, de certos fatos especificos destas: trata-se, neste 

caso, de retirada ou supressao, por outra regra juridica paralela, do mesmo 

ou de outro texto legal, de certos fatos especlficos de tributac;ao. 

No caso especifico da sociedade cooperativa a nao-incidencia esta 

contemplada na hip6tese da letra c, ou seja, a lei nao estabeleceu a incidencia para 

o ato cooperativo. 

0 IRPJ- Impasto de Renda Pessoa Juridica- retenc;ao na fonte incidente na 

ali quota de 1 ,5% aplicada sabre o valor da renda bruta, nos termos do artigo 668 do 

Decreta Federal no 1.041/94 e legislac;ao posterior. Citado valor sera utilizado para 

abater do montante devido pelo cooperado por conta de sua remunera9ao mensal e 

o saldo, porventura existente no final do exercicio, restituido, nos termos do referido 

artigo. 

3.3.2.12 IRRF - Impasto de Renda Retido na Fonte, pela fonte pagadora do 

rendimento 

Nos termos do disposto no Decreta Federal no 1.041/94 e legislac;oes 

posteriores tern se que, tanto a remunera9ao dos cooperados como o faturamento 

bruto da cooperativa, estao sujeitos ao principia de tributac;ao na fonte nos termos 

dos artigos 629, 636 e 668, respectivamente enos seguintes termos: 

1) Artigo 629 - Os rendimentos de que trata este Capitulo estao sujeitos a 
incidencia do impasto na fonte, mediante aplicac;ao de aliquotas 

progressivas, de acordo com a seguinte tabela; 

2) Artigo 636 - Estao sujeitos a incidencia do impasto na fonte, calcu!ado na 

forma do artigo 629, os rendimentos do trabalho nao assalariado, pagos 

por pessoas juridicas, inclusive por cooperativas e pessoas juridicas de 

direito publico, a pessoas fisicas; 

3) Artigo 668 - {com redac;ao dada pela Lei no 8.981/95) - Estao sujeitos a 
incidencia do impasto de renda na fonte, a aHquota de 1 ,5%, as 
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importancias pagas ou creditadas por pessoa juridicas a cooperatives de 

trabalho, associac;oes de profissionais ou assemelhados, relativas a 

servic;os pessoais que lhe forem prestados por associados destas ou 

colocados a disposic;ao. 

a) Paragrafo (§) 1 o - 0 impasto retido sera compensado pelas cooperatives de 

trabalho, associac;oes ou assemelhados com o impasto retido par ocasiao 

do pagamento dos rendimentos dos associados 

b) Paragrafo (§) 2°- 0 impasto retido na forma deste artigo podera ser objeto 

de pedido de restituiqao, · desde que a cooperative, associac;ao ou 

assemelhada comprove, relativamente a cada ano calendario, a 

impossibilidade de sua compensac;ao, na forma e condic;oes definidas em 

ato normative do Ministro da Fazenda. 

0 lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, sobre o valor da NF. 

Regulamento do IR- Decreta 3.000/99. (Artigo 652). Estao sujeitas a incidencia do 

impasto de renda na fonte a aliquota de 1 ,5% as importancias pagas ou creditadas 

por pessoas jurldicas (inclusive as sociedades cooperativas) para as cooperativas 

de trabalho, associac;oes de profissionais ou assemelhadas, relativas a servic;os 

pessoais que lhe forem prestados por associados destas ou colocados a disposic;ao 

(Lei n° 8.981/1995, art. 64 e art. 652 do RIR/1999). Este valor sera compensado com 

o impasto que tiver que ser retido pela cooperativa, por ocasiao do pagamento ao 

associado. 

3.3.2.13 IRPF- Impasto de Renda Pessoa Fisica 

Oesconto na fonte, nos termos do artigo 629 do Decreta no 1.041/94 e 

legislac;oes posteriores, observado a tabela progressiva vigente. Os resultados 

recebidos pelo cooperado, decorrentes de sobras Hquidas oriundas de operac;oes 

cooperativadas com o mercado, devem ser submetidos a tributac;ao pelo impasto de 

renda - pessoa fisica (segundo a tabela progressiva do IR Fonte) e, no caso de 

associado pessoa jurfdica, serao tributados nesta, tanto pelo IRPJ como pela CSLL. 
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3.3.3.3 Da imunidade e isenc;ao tributaria 

!munidade consiste na impossibilidade de incidencia de urn tribute a partir de 

uma prolbic;ao constituciona!. Portanto, e uma limitac;ao a competemcia tributaria, que 

a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios sofrem por fon;a maior (da 

Carta Magna), porque os setores a eles reservados na parti!ha da competencia 

impositiva ja lhes sao confiados, com a exclusao desses fatos, atos ou pessoas. 

lsenr;ao consiste na omissao do ente publico, agente este que tern 

competemcia para instituir determinado tribute, de realizar a incidencia de qualquer 

tributo em relac;ao a certos atos, fatos ou pessoas. Esta renuncia surge em razao de 

que uma lei emanada do proprio ente publico, em decorrencia de circunstancias de 

ordem social, economica e politica, ao respective exercicio. 

Assim entendido, podemos concluir que uma distancia muito grande separa a 

imunidade da isem;ao. 0 preceito de imunidade exerce a func;ao de colaborar no 

desempenho das competencias impositivas e sao normas de natureza 

constitucional; ja a isenr;ao se da no plano da legislac;ao ordinaria. A regra de 

isenc;ao opera como urn redutor do campo de abrangencia dos criterios da hip6tese 

ou da consequemcia da regra matriz do tributo, isso equivale a dizer em outras 

palavras que, a imunidade determina a proibic;ao de incidencia de determinado 

tributo, enquanto a isenc;ao dispensa, nos termos da lei, o recolhimento de 

determinado tributo. 

3.3.5 FORMA DE CONTABILIZACAO DE RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 

Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio (ORE), instrumento valido para as 

empresas demonstrarem o resultado de sua movimentac;ao patrimonial dentro de 

determinado periodo, foi adaptada para demonstrar os resultados das sociedades 
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cooperativas, com o nome de "Demonstrac;ao de Sabras e/ou Perdas (DSP)", desde 

2001, com o objetivo de evidenciar, separadamente, a composic;ao de resultado de 

determinado perfodo, considerando os ingressos diminuidos dos dispendios do "ato

cooperativo", e das receitas, custos e despesas do "ato nao-cooperativo", 

demonstrados segregadamente por produtos, servic;os e atividades desenvolvidas 

pela entidade cooperativa. Essa alterac;ao foi originada pela Resoluc;ao do Conselho 

Federal de Contabilidade n° 920/2001, atraves da divulgac;ao da Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC T 10.8 (Resoluc;ao CFC n° 920/2001- NBC T 10.8). 

Na linguagem cooperativa, o termo "sabras lfquidas" designa o proprio lucro 

Hquido, ou Iuera apurado em balanc;o, que deve ser distribuido sob a rubrica de 

retorno como bonificagao aos associados, nao em razao das quotas-parte de capital, 

mas em conseqOencia das operac;oes ou neg6cios par eles realizados na 

cooperativa. 

A partir de 03.01.2002, a NBC T 10.8 estabeleceu regras para contabilizac;ao 

de receitas, custos e despesas. Tambem para atendimento da legis!ac;ao do Impasto 

de Renda (proporcionalizac;ao das despesas indiretas e apurac;ao do resultado 

tributavel), PIS E COFINS (destaque contabil das operac;oes dos associados), torna

se imprescindivel a contabilizac;ao de todas as receitas, custos e despesas de forma 

a facilitar as calculos e atender ao controle das exigencias tributarias. As 

transferencias de custos e despesas para os associados se fazem por contas de 

rateio. Desta forma, preservam-se todos as dados contabeis relatives as operac;oes 

da Cooperativa. 

3.3.5.1 SEGREGACAO CONTABIL DAS RECEITAS E DESPESAS 

Nas cooperativas que praticam tanto atos cooperativos, como nao 

cooperativos, ha necessidade de separac;ao de separac;ao contabil entre receitas, 

custos e despesas de atos cooperativos e nao cooperatives, para distinc;ao entre os 

resultados tributaveis e nao tributaveis, como veremos mais adiante. 
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A movimentagao economico-financeira decorrente do ato cooperativo e 
definida contabilmente, segundo Teixeira (2005, p. 160) "como ingresso (as receitas) 

e dispendios (custos e despesas). Ja as operagoes originadas dos atos nao 

cooperativos (aqueles que nao fazem parte do objeto da cooperativa) sao definidas 

contabilmente como receitas, custos e despesas". 

Ainda segundo Teixeira (2005, p. 161), a segregagao das receitas, despesas 

e custos correspondentes de atos cooperatives e nao cooperativos, deve ocorrer em 

conformidade com o seguinte exemplo contabil: 

I - do ingresso de atos cooperatives: 
-Venda de Servic;:os Prestados pelos Cooperados a Pessoa Juridica; 
-Venda de Servic;:os Prestados pelos Cooperados a Pessoa Fisica; 
- Venda de Mercadorias e Produtos de Associados; 
- Venda de Mercadorias e Produtos a Associados. 

II - das deduc;oes de ingresso de atos cooperatives: 
- ISS Servic;:os- Associados; 
- ICMS sobre Vendas de Mercadorias e Produtos - Associados; 
- IPI sobre Vendas de Produtos- Associados; 
- COFINS sobre Vendas- Associados; 
- Devoluyao de Vend as- Associados. 

Ill- receitas de atos nao cooperatives: 
- Venda de Servic;os Prestados por terceiros a Pessoa Juridica; 
- Venda de Servic;os Prestados por terceiros a Pessoa ffsica; 
- Venda de Mercadorias e Produtos- Operac;:oes com Nao Associados. 

IV- deduc;oes de vendas de atos nao cooperatives: 
-ISS Servic;:os Terceiros 
- ICMS sobre Vendas de Mercadorias e Produtos - Operac;oes com Nao 
associados; 
- IPI sobre Vendas de Produtos- Nao Associados; 
- PIS sobre Vendas - Nao associados; 
- Devoluc;ao de Vendas - Nao Associados. 

V- dispendios dos servic;os, mercadorias e produtos - atos cooperatives: 
- Servic;;os Prestados pelos Associados; 

- Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos- Associados. 

VI - custos dos serviyos, mercadorias e produtos - atos nao cooperatives: 
- Servic;:os Prestados por Terceiros; 
- INSS sobre Servic;os Terceiros; 
- Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos- Nao Associados 

VII - dispendios operacionais diretos - atos cooperatives: 
- Despesas de Vend as (como comissoes sobre vendas de servic;:os e 
produtos de associados); 
- Despesas Financeiras (como despesas com desconto de duplicatas nas 
vendas de servic;;os e produtos de associados). 

VIII - despesas operacionais diretas- atos nao cooperatives: 
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- Despesas de Vendas (como comissoes sobre vendas de servigos e 
produtos de terceiros}; 
- Despesas Financeiras {como despesas com desconto de duplicatas nas 
vendas de servigos e produtos de terceiros). 

IX - dispendios e despesas operacionais indiretas: 
- Despesas Gerais de Produgao; 
- Despesas Administrativas; 
- Despesas de Vendas {que nao possam ser atribufdas diretamente); 
- Despesas Financeiras (que nao possam ser atribuidas diretamente); 
- Despesas Tributarias (!OF, taxas de Licenga, etc.). 

X - rateio de dispendios operacionais com cooperados: 
- (-) Rateio de lmposto sobre Vendas de Mercadorias, Produtos e Servigos 
de Cooperados; 
- (-) Rateio de Despesas Gerais - Operagoes com Associados. 

XI - resultados nao operacionais: 
- Receitas Financeiras; 

- Resultado na Vendas de Bens do Ativo Permanente; 
- Outros resultados nao operacionais (como alugueis, dividendos e lucros 
recebidos, etc.); 
- PIS E COF!NS sobre receitas nao operacionais. 

3.3.5.1.1 Separa~ao das receitas e custos dos atos cooperativos dos naoM 

cooperativos 

De acordo com Azevedo (2007, p. 239), nas operac;oes que envolvam atos 

caracterizados como "cooperativo" e "nao-cooperativo", a sociedade cooperativa 

devera adotar os seguintes procedimentos (PN CST 73/1975): 

a) as receitas das atividades pr6prias das cooperativas e as receitas 
derivadas das operagoes por ela realizadas com terceiros devem ser 
apuradas em separado; 

b) lgualmente, serao computados em separado os custos diretos, e 
imputados as receitas com as quais guardam correlagao; 

c) a partir dai, e desde que impossivel destacar os custos e encargos 
indiretos de cada uma das duas especies de receitas, devem eles ser 
apropriados proporcionalmente ao valor das duas receitas brutas. 

Em relac;ao as despesas indedutiveis, as sociedades cooperativas que 

exerc;am atividades com resultados tributaveis devem oferecer a tributac;ao uma 

parcela, proporcionalmente determinada, do valor dos custos, despesas, encargos, 

perdas, provisoes, participac;oes e quaisquer outros valores deduzidos na apurac;ao 
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do resultado tributavel que nao sejam dedutiveis na determinagao do lucro real das 

pessoasjur!dicas em geral (PNs CST 114/1975 e 49/1987). 

A base de calculo sera determinada segundo a escrituragao que apresente 

destaque das receitas tributaveis e dos correspondentes custos, despesas e 

encargos, e, na sua falta, mediante o arbitramento a tim de apurar o lucro a ser 

oferecido a tributagao. 

Em relagao aos custos indiretos e as despesas e demais encargos que sao 

comuns aos atos cooperatives e as operagoes com nao-associados, em tais 

situagoes, de acordo com o PN CST 73/1975, deverao ser adotados os seguintes 

procedimentos: 

1. apuram-se as receitas das atividades das cooperativas e as receitas 
derivadas das operaQoes com nao-cooperados, separadamente; 

2. apuram-se, tambem separadamente, os custos indiretos e imputam-se 
esses custos as receitas com as quais tenham correla~o; 

3. apropriam-se os custos indiretos e as despesas e encargos comuns as 
duas especies de receitas, proporcionalmente ao valor de cada uma, 
desde que seja impossfvel separar objetivamente, o que pertence a cada 
especie de receita. 
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3.3.5.2 Apuravao dos resultados 

No quadro abaixo estao representados resumidamente, os procedimentos do 

regime contabil adotado para apura«;.ao dos resultados decorrentes das opera96es 

realizadas pelas sociedades cooperativas de trabalho. Sendo descritos de forma 

detalhada nos subcapftulo que se seguem, os respectivos regimes de tributa9ao: 

ITENS CARACTERiSTICAS 
Regime tributario Para os atos nao-cooperativos podera adotar o regime do lucro real (mensa! ou 
do IRPJ trimestral) ou lucro presumido (trimestral). 

Lucro real: aliquota de 15% sobre o lucro real, acrescido de 10% sobre a parcela 
IRPJ- incidemcia do lucro real que exceder a R$ 60.000,00 para regime trimestral e R$ 20.000,00 
sobre os atos para regime mensal. 
nao-cooperativos Lucro presumido: aliquota de 15% acrescido de 10% sobre a parcela do lucro 

presumido que exceder a R$ 60.000,00 no trimestre. 
Aplica9ao Tributavel pelo lmposto de Renda quer seja na fonte, quer na apurayao normal 
financeira do IRPJ. 

As importancias devolvidas pelas cooperativas aos seus associados como 
retorno ou sobra nao sao consideradas como rendimentos, mas, sim, como 

Sobras Uquidas ressarcimento de capital correspondente ao reajustamento de pre9os, 
anteriormente pagos ou recebidos deste, nao sendo tributados nas pessoas 
fisicas dos associados beneficiados com as restitui96es (PN CST n° 522/1970). 

Venda de ativo 
Tributavel pelo IRPJ 

Fixo 
Despesas Sera adicionada na apura9ao do lucro real uma parcela proporcional aos 
lndedutrveis resultados tributaveis (atos nao-cooperados). 

No lucro real: obrigat6rio manter a escritura9ao completa, com escritura9ao do 
livro Diario, Razao, Lalur e outros. 

Escritura9ao No lucro presumido: no minimo a escritura9ao do livro lnventario e livro Caixa, no 
contabil qual devera ser escriturada toda a movimenta9ao financeira ocorrida no decorrer 

do ano-calendario abrangido por esse regime de tributa9ao, inclusive a bancaria 
e outros livros. 
Sociedades cooperativas nao poderao optar pelo Sistema lntegrado de 

Simples Federal 
Pagamento de lmposto e Contribui96es das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Federal), porque sao regidas por lei propria que 
estabelece tratamento especial perante a legislacao do lmposto de Renda. .. 
Quadro 7 - Quadro de caracterist1cas dos proced1mentos tnbutanos. 

Fonte: 0 executor da pesquisa. 

3.3.5.2.1 Do resultado liquido 

!RPJ - Atos cooperativos - As sociedades cooperativas tern urn regime 

peculiar, condizente com sua natureza juridica. Na verdade, elas nao obtem Iueras 
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para si, pois agem na prestagao de servigos para os cooperados seus associados. 

Par isso, elas estao no campo da nao-incid€mcia do Impasto de Renda, conforme 

reconhece o art. 182 do RIR/1999 (sob as exigencias Ia estabelecidas), exceto 

quanta as rendas referidas no art.183, que dizem respeito a transac;oes com nao

cooperados, e que pertencem a propria cooperativa. 

IRP J - Atos nao-cooperativos - Resultados das transagoes decorrentes de 

atividades de atos nao-cooperativos, muito embora pertencente a propria 

cooperativa, ficarao sujeitos (esses rendimentos) a incid€mcia do Impasto de Renda 

no regime tributario do !ucro real ou lucro presumido, conforme o caso (art. 183 do 

RIR/1999). 

3.3.5.2.2 Apuracao do resultado operacional- Ato nao-cooperativo 

IRPJ Luera real Luera presumido - Simples nacional. A 

Pergunta/Resposta de Pessoa Juridica n° 779/2004, publicada pela SRF, esclareceu 

que as sociedades cooperativas em geral, desde que nao se enquadrem nas 

condicoes de obrigatoriedade de apuracao do lucro real (Lei n° 9.718/1998, art 14), 

tambem poderao optar pela tributagao com base no Iuera presumido. Essa opgao 

devera ser manifestada com o pagamento da primeira ou (mica quota do impasto 

devido, correspondente ao primeiro periodo de apuracao de cada ano-calendario. 

A CSLL - Contribuicao Social sabre o Luera Uquido. A base de calcuto da 

contribuicao social sobre o lucro liquido tern como ponto de partida o Iuera do 

exercicio contabil. As sociedades cooperativas nao visam ao Iuera, sendo assim, tal 

contribuicao incidira somente sabre atos nao-cooperativos e que nao facam parte do 

objetivo social das cooperativas. 

As sociedades cooperativas em geral, exceto a de consumo, esta proibida de 

optar pelo regime simplificado e unificado dos tributos - Simples Nacional, conforme 

inciso VI,§, 4°, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 
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3.3.5.2.3 IRPJ- Luera real- Op9ao- Sociedade cooperativa 

Em principia, a sociedade cooperativa podera optar pelo lucro real, 

relativamente aos "atos nao-cooperativos", tornando-se obrigat6ria a ado9ao do 

regime do lucro real, quando a pessoa juridica auferir receita bruta, no ano

calendario anterior, superior a R$ 48.000.000,00. A forma de pagamento do IRPJ no 

regime do lucro real podera ser pago por uma das duas formas a seguir: 

a) mensalmente, com base na estimativa ou balancete de suspensao, ou 

b) trimestralmente. 

A forma que vier ser adotada para efetuar o pagamento do IRPJ, tambem 

devera ser seguida para calcular e pagar a CSLL (art. 28 da Lei n° 9.430/1996). 

3.3.5.2.4 !RPJ- Base de calculo pelo Iuera real estimada mensal 

Se adotar o pagamento mensal do IRPJ, com base na estimativa, a pessoa 

juridica devera aplicar os mesmos percentuais utilizados no regime do lucro 

presumido sobre as receitas provenientes de "atos nao-cooperativos" para 

determinar a base de calculo do IRPJ Mensal, acrescido dos ganhos de capital e 

demais receitas e resultados. 

3.3.5.2.5 IRPJ - Calculo pelo Iuera real estimativa mensal 

0 impasto mensal estimado sera calculado mediante a aplica9ao: 
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a) da aliquota normal de 15%, sabre a base de calculo estimada na forma 

determinada anteriormente; 

b) da aliquota adicional de 10%, sabre a parcela do Iuera real mensal que 

exceder a R$ 20.000,00. 

Poderao ser deduzidos do valor do impasto apurado no mes: 

I - os incentivos fiscais relativos a Pragrama de Alimentagao do Trabalhador 

(PAT), doagoes e patroclnios culturais, investimentos em projetos 

audiovisuais e doagoes a Fundos dos Direitos da Crianga e do 

Adolescentes, observados os limites e as condic;oes estabelecidos na lei; 

II - o Impasto de Renda pago ou retido na fonte sabre receitas computadas 

na determinac;ao da base de calcu!o; 

Ill - o Impasto de Renda pago a maior ou indevidamente em perfodos 

anteriores. 

3.3.5.2.6 IRPJ- Apurac;ao pelo lucro real trimestral 

A pessoa jurfdica podera, opcionalmente, adotar o regime de apuragao 

trimestral do lucro real, em vez de pagar mensalmente o IRPJ por estimativa. A 

opgao par esse regime se concretiza pelo pagamento do IRPJ, o qual ocorre no mes 

de abril, em relac;ao ao 1° trimestre do ano-ca!endario. Ela (opc;ao) e definitiva para 

aquele ano-calendario, podendo no ana seguinte retornar ao regime do lucro real 

estimado ou Iuera presumido caso se enquadre nos respectivos requisitos. 

A apuragao devera ser feita no Livra de Apuragao do Luera Reat {LALUR), a 

partir do resultado liquido de cada trimestre, mediante levantamento de balanc;o com 

observancia das normais estabelecidas na legislagao comercial e fiscal, o qual sera 

ajustado pelas adic;oes, exclusoes e compensac;oes determinadas ou autorizadas 

pela legislac;ao do Impasto de Renda. 

0 valor do IRPJ trimestral sera calcu!ado mediante a aplicagao: 



102 

a) da aHquota normal de 15%, sabre o lucro real trimestral apurado no Lalur; 

b) da aliquota adicional de 10%, sobre a parce!a do lucro real trimestra! que 

exceder a R$ 60.000,00. 

Os demais procedimentos adotados para a apurac;ao do lucro real trimestral 

equivalem aos mesmos procedimentos utilizados para apurac;ao do lucro real 

mensa!. 

3.3.5.2.7 IRPJ- Lucro presumido trimestral- Opc;ao- Sociedade cooperativa 

A sociedade cooperativa poderc~ optar pelo lucro presumido trimestral, desde 

que a receita total, no ano-calendario anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 

48.000.000,00. 

A pela tributac;ao com base no Iuera presumido devera ser manifestada com o 

pagamento da primeira quota ou quota (mica do impasto apurado no primeiro 

trimestre do ano-calendario. A opc;ao pela tributac;ao com base no lucro presumido 

sera definitiva em relac;ao a todo ano-calendario, salvo quando a Receita federal 

autorize expressamente tal mudan9a durante o transcorrer do ano. 

3.3.5.2.8 IRPJ - base de calculo pelo lucro presumido 

Essa base de calculo e determinada mediante a aplicac;ao de urn percentual 

sobre a receita bruta apurada no trimestre e, em seguida, deverao ser adicionados 

os ganhos de capital e demais receitas ou resultados, recebidos no mesmo 

trimestre, inclusive: 

a) os rendimentos de aplica96es financeiras de renda fixa e ganhos liquidos 

de aplica96es financeiras de renda variavel; 
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b) os juros remunerat6rios do capital proprio pagos por outra pessoa jurfdica 

da qual a empresa seja s6cia ou acionista; 

c) os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive 

com perdas no recebimento de cn3ditos, salvo se a pessoa juridica 

comprovar nao os ter deduzido em periodo anterior no qual tenha se 

submetido ao regime de tributagao com base no Iuera real ou que se 

refiram ao periodo no qual tenha se submetido ao regime de tributac;ao 

com base no lucro presumido ou arbitrado (art. 521, § 3°, e 536, § 3° do 

RIR/1999); 

d) as variagoes monetaria ativas. 

As sociedades cooperativas de consumo bern como as demais cooperativas 

quanta aos atos nao cooperados (RIR/1999, art. 223), cujas atividades se 

enquadrem como sen do de Servic;os em geral ( exceto servi<;os 

hospitalares) 1 utilizam percentual de presuncao de lucro de acordo com a natureza 

de suas atividades, que neste caso corresponde a trinta e dois (32%) pontos 

percentuais. 

3.3.5.2.9 IRPJ - Calculo pelo lucro presumido 

Para determinar o valor a pagar de IRPJ, aplicar-se-a a aliquota de 15% 

sobre a base de calcuio do lucro presumido apurado em cada trimestre. 

Sera aplicado tambem um adicional do IRPJ pela aliquota adicional de 10% 

sobre a parcela do lucro presumido que exceder ao limite de R$ 60.000,00 no 

trimestre. 

0 resultado liquido decorrente do ato nao-cooperativo, quando positivo, deve 

ser destinado para Reserva de Assist€mcia Tecnica, Educacional e Social, nao 

podendo ser objeto de rateio entre os associados. 
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Quando negativo, deve ser absorvido pelas sabras do ato cooperative. Se 

estas forem insuficientes, o saldo sera levado a Reserva Legal e, havendo saldo 

remanescente, sera rateado entre os associados na forma do estatuto social e 

legislac;ao especffica. 

3.4 ANALISE COMPARATIVO: EMPRESA VERSUS COOPERATIVA 

As cooperativas nao se confundem com empresas. Sao criadas para atender 

aos cooperados, proporcionando-lhes bens ou servic;os. Nao visam ao Iuera; 

produzem sabras. Enquanto que as empresas tern por objetivo produzir bens ou 

servic;os para o mercado visando ao Iuera. Distribuem entre os s6cios o lucro 

proveniente dessa atividade. 

Nas empresas, quanta mais ac;oes ou cotas tiver o s6cio, maior possibilidade 

de direc;ao tera na sociedade. Na cooperativa, s6 tern direito a urn voto, 

independentemente do numero de cotas que possuir na cooperativa. 

As sociedades cooperativas distinguem-se das demais especies de 

sociedades, em especial, das sociedades empresarias. Com efeito, enquanto 

nessas o s6cio investe na formac;ao do capital social para alcanc;ar resultados 

lucrativos, em regra proporcionais ao capital investido, na sociedade cooperativa o 

m6vel que atrai a filiac;ao do cooperado nao e a obtenc;ao do lucro, mas a 

possibilidade de utilizar-se dos servic;os da sociedade para melhorar a sua propria 

situac;ao economica. 

0 cooperativismo, no entanto, sao uma das opt;oes de organizac;ao 

economica que convive e mantl:lm neg6cios com a outra opc;ao, a empresarial, pois 

as empresas ora sao clientes ora fornecedores das cooperativas. A opc;ao 

cooperativista e, portanto, uma alternativa disponivel para organizar a economia, 

dentro da liberdade que caracteriza a sociedade avanc;ada. 
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Com o objetivo de facilitar a distim;ao entre uma sociedade cooperativa e uma 

sociedade empresarial, produziu-se a seguir, urn quadro, cujo prop6sito, e o de fixar 

a distin9ao entre uma e outra, a titulo de informa9ao sobre vantagens e/ou 

desvantagens de que cada sistema proporciona: 

CARACTERiSTICA EMPRESA DE CAPITAL COOPERATIVA 
01 Valor Agressividade. Solidariedade. 
02 Principios Competic;ao. Cooperac;ao. 
03 Objetivos Lucro como motor essencial. Prestac;ao de servic;o sem objetivo 

de lucro. 
04 Cultura Consumista. Conservacionista. 
05 lniciativa Individual e/ou grupal sem fim Individual e/ou grupal com fim 

social. social. 
06 Decisao Voto do capital (ac;oes). Voto das pessoas. 
07 Concorremcia Lei suprema. Superac;ao da concorremcia pela 

superac;ao. 
08 Comercializac;ao Com intermediac;ao. Superac;ao de intermediac;ao. 
09 Vendas A prestac;ao. A vista e a dinheiro. 
10 Conquista do mercado Pela publicidade e artificios. Eventualmente pela publicidade 

sem artificios e pela qualidade dos 
produtos e seriedade nos 
n~6cios. 

11 Operac;ao de mercado entre Existe. Nao existe. 
a instituic;8o e os s6cios 

12 Func;ao executada Func;ao negocial. Func;ao negocial com fins sociais. 
13 Principia da identidade ou Nao possui. Possui. 

da duplaqualidade 
14 Principia do regionalismo ou Em geral nao existe, quando existe Existe em alguns segmentos. 

da unicidade significa cartelizac;ao. 
15 lnstrumento que formaliza a Contrato social. Estatuto social. 

instituicao 
16 Area de ac;ao Em geral nao possui. Sempre possui. 
17 Divisao de classe Mecanisme imprescindivel. lntegrac;ao de todos. 
18 Natureza do quadro social Pessoa fisica e/ou juridica. Pessoa fisica e s6 

excepcionalmente pessoa juridica. 
19 Natureza do vinculo com Natureza societaria. Natureza institucional. 

s6cio 
20 Metodo de produt;ao 0 capital arrenda o trabalho. 0 trabalho arrenda o capital. 
21 Propriedade dos meios de Privado com direito absoluto. Privado com meio social. 

produc;ao 
22 Unidade de capital Ac;Oes ou quotas. Quotas. 
23 Capital como fator de Fator principal. Fator secundario. 0 fator principal 

produt;ao e 0 s6cio. 
24 Func;ao do capital Capital e fim. Capital e meio. 
25 Subscrit;ao do capital Gerar vinculat;ao juridica de Gerar vinculac;ao juridica de 

natureza societaria. natureza institucional devido a 
submissao a normas estatutarias 
previamente estabelecidas. 

26 Ac;oes e quotas Transferiveis a terceiros. Valor lntransferiveis a terceiros. Valor 
conforme o mercado independente do mercado. 
(oferta/procura). 

27 Tipo de resultado Tangivel: lucro que remunera o Tangivel: sobras que remuneram 
capital. as operac;oes. 

lntangivel: servic;os prestados ao 
quadro social. 

28 Distribuic;ao dos resultados Distribuido conforme o capital. Distribuido conforme a operac;ao 
de cada s6cio. 

29 Sujeic;ao a falencia Sim. Nao. 
Quadro 8 - Quadro comparatlvo entre empresa de caprtal e cooperatrva. 

Fonte: 0 executor da pesquisa. 
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No quadro comparative entre empresa e cooperativa, foram analisadas vinte e 

nove caracterfsticas relativas aos objetivos, finalidades e fins especfficos de cada 

organizac;ao em questao, e constatou-se que, apesar de semelhantes, sao 

divergentes em todos os aspectos. Nao ha, portanto nenhum suporte que nos 

permita considerar uma sociedade cooperativa como uma sociedade empresarial. 

De acordo com o exposto no quadro acima e as caracteristicas de comparac;ao nele 

percebidas, conclui-se que, a classificac;ao de cooperativa, nao se enquadra na 

mesma especie em que se enquadram as empresas. 
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3.4.1 ANALISE DOS CUSTOS: EMPRESA VERSUS COOPERATIVA 

Para melhor visualiza9ao e interpreta9ao dos encargos e/ou despesas 

decorrentes da atividade economica exercida por empresa convencional ( despesa 

de contrata9ao, regirne da CL T) e cooperativa de trabatho optou-se por uma analise 

resumida representada de acordo com o quadro a baixo: 

Quadro 9 - Quadro comparative de Encargos Sociais Basicos sobre Salaries e Receitas. 
Fonte: CF, CL T, Leis 5764/71, 8949/94, 9.876/99, etc. 
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Com base no quadro acima, percebeu-se que os custos para a empresa 

relativos a contrata<;ao de empregados (regime- CLT), quando comparado a igual 

situa<;ao de uma cooperativa de trabalho, se elevam a mais de 100% em relagao ao 

salario original, sendo que estes correspondem 103,46% para a empresa, enquanto 

que para a cooperativa de trabalho representam 00,00%. Quanto aos custos sobre 

receitas observaram-se que sao iguais nas duais formas de organiza<;ao (7,15%) em 

ambas, perfazendo urn total de 110,61% sabre a empresa e 7,15% sobre a 

cooperativa de trabalho. Observou-se ainda que sobre a remunerac;ao do 

empregado da empresa, incidiu apenas 11,00% (INSS), enquanto que sobre a 

remunera<;ao dos cooperados, dirigentes e empregados da cooperativa, o total dos 

descontos percebidos foram 34,50%, 34,80% e 34,80% respectivamente. 

lsto representa urn grande montante na medida em que se verifica, nas 

empresas, urn consideravel numero de funcionarios e todos se comportam da 

mesma forma, variando em fungao do salario que percebem. Dessa forma, verifica

se que os aspectos legais nas relagoes de trabalho intensificam os custos re!ativos a 
contrata<;ao de mao de obra. 

3.4.1.1 Encargos de responsabilidade exclusiva das cooperativas de Trabalho 

As Cooperativas sao sociedades com caracteristicas particulares, protegidas 

pela propria Constituigao Federal, como nos artigos 146, Ill, "c" e 174, § 2° e outros, 

alem de caracterizadas na Lei 5.764 de 16/12/71. A tegislagao editada nos ultimos 

anos, em que o Executivo tern tentado todas as formas possiveis de aumento de 

arrecadagao, deixou de excepcionar as cooperativas da incidencia de PIS (0,65% 

sobre o faturamento) e COFINS (3% sobre o faturamento). 

Sabe-se que existe varios Mandados de Seguranga impetrados pelas 

cooperativas para prevenir-se deste posslvel entendimento, ainda sem julgamento 

do merito. A tendencia do Judicifuio e favoravel ao entendimento das cooperativas, 
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mas de qualquer forma, se o resultado for desfavon3vel, de forma alguma seu onus 

paden~ ser repassado aos contratantes, podendo influir apenas sabre o prec;o dos 

contratos das cooperativas destas decisoes em diante, visto que tais obrigac;oes 

tributarias sao, exclusivamente, das Sociedades Cooperativas, nao tendo como 

atingir as empresas que as contratam. 

3.4.1.2 lncidencia tributaria sobre os custos dos contratos com Cooperativas de 

Trabalho, sob responsabi!idade de pagamento pelos contratantes de Cooperativas 

Os servic;os prestados por Cooperativas de Trabalho, sob o ponto de vista 

tributario do contratante, sofrem apenas a incid€mcia da contribuic;ao previdenciaria 

devida ao INSS. Esta contribuic;ao previdenciaria, de forma mesmo a incentivar o 

cooperativismo, ja era menor (15% sobre o pagamento efetuado pelas cooperativas 

aos s6cio-cooperados) que em outras modalidades de contratac;ao de servic;os (20% 

sobre o RPA de autonomos e 26,8% a 28,8% sobre a folha de funcionarios 

contratados sob a CL T Oa incluidos seguro acidente de trabalho e terceiros -

contribuic;ao do sistema "S", salario educac;ao, etc.). 

Ocorre que alterac;oes questionaveis sobre esta incidencia transferiram a 

responsabilidade da cooperativa pelo recolhimento dos 15% para o contratante da 

cooperativa, passando a incidir os 15% sobre o valor da Nota Fiscal - Fatura da 

cooperativa, nos termos da Lei n° 9.876/99, que veio acrescentar o inciso IV ao 

artigo 22 da Lei n° 8.212/91. 

3.4.1.3 A reduc;ao dos Encargos Trabalhistas por intermedio das Cooperativas 

Primeiramente, e necessaria destacar que nao existe vinculo empregatlcio 

entre cooperados e tomadores de servic;os e nem com a Cooperativa, de acordo 

com o art. 442 da CL T e art. 90 da Lei 5.764/71. 0 prestador de servic;o mantem 
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uma rela9ao de independencia e autonomia. Uma cooperativa, sendo legitima, 

devera ter urn contrato celebrado com o tomador de servi9os, mantendo as 

peculiaridades da cooperativa no local de trabalho e nao apresentar os requisites de 

uma rela9ao de emprego, quais sejam, salario, subordina9ao, pessoa!idade e 

habitualidade. 

Atualmente vern crescendo - e muito - o interesse pela terceiriza<;ao, por 

intermedio de cooperativas de trabalho. lsto porque o trabalho rea!izado por estas 

organiza9oes reduz sensivelmente os encargos de carater trabalhista, uma vez que 

e de 15% a contribui9ao a cargo da empresa sobre o valor bruto da nota fiscal ou 

fatura de presta<;ao de servi<;os, relativamente aos servi<;os que lhes sao prestados 

por cooperados como intermedio das cooperativas de trabalho. 

Sendo assim, aquele mesmo funcionario que foi contratado por uma 

determinada empresa com urn salario hipotetico de R$ 2.000,00 (mil reais), no qual 

pesavam os encargos sociais, atingindo o valor de R$ 4.069,20 (quatro mil, sessenta 

e nove reais e vinte centavos), pode, agora, ser admitido por intermedio de uma 

cooperativa de trabalho, no qual incide uma contribui<;ao de 15%, ou seja, R$ 

300,00, alcangando urn gasto de R$ 2.300,00 para a organizagao, ou seja, uma 

economia consideravel de aproximadamente 77,00%, representativa da redu<;ao dos 

custos diretos e indiretos com mao de obra. 

Dessa forma, percebeu-se claramente que uma cooperativa de trabalho 

proporciona uma serie de beneficios ao tomador de servigos, principalmente em 

rela<;ao a redugao dos encargos sociais. Nao ha duvidas de que isto nem sempre 

representa urn melhor bern estar social aos cooperados, uma vez que uma serie de 

direitos, garantidos pela CL T, esta sendo corrompida por intermedio da cooperativa. 

De acordo com determinagao da polltica fixada pe!a OCB, o cooperado deve ganhar 

57,10% acima do que o mercado paga pelo regime da CL T em rela<;ao ao mesmo 

cargo, justamente para se compensar os prejufzos, equivale ao ponto de equilibria. 

Assim, concluiu-se que, o grande diferencial de uma cooperativa de trabalho 

deve ser o de atender a redugao dos encargos sociais por parte do tomador de 

servi<;os, que de acordo com esta analise, permite uma redu<;ao de 103,46% para 

aproximadamente 25% de encargos sabre a folha de pagamento. Considerando que 
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em outras modalidades de contratac;ao de servic;os, o INSS seria de 20% e nao de 

15% quando se trata de servicos prestados por cooperativas de trabalho. 

Portanto, mantida a poHtica de remunerac;ao do cooperado (57, 10% acima do 

que o mercado paga pelo regime da CLT em relacao ao mesmo cargo) fixada pela 

OCB, que e pouco provavel que OS cooperados tenham ciencia desse percentual do 

ponto de equilibria a seu favor, mesmo assim, verificou-se uma reducao Hquida de 

aproximadamente 25% quando dos servic;os prestados por cooperativas de trabalho. 

Quando se fala em ponto de equilibria, isto equivale a dizer que, os +57, 10% a favor 

dos cooperados corresponde a todas as vantagens de tern os contratados pelo 

regime da CL T. Por essa razao, os 25% que corresponde uma reducao Hquida dos 

encargos sobre os custos dos contratos a favor das empresas contratantes, pode 

representar urn nicho de mercado a ser explorado pelas cooperativas de trabalho. 

3.2.5 ANALISE E INTERPRETACAO DOS RESULTADOS 

A analise e interpretacao sao duas atividades distintas, mas estreitamente 

relacionadas entre si. Na analise, buscam-se mais detalhes sobre os dados, a fim de 

conseguir respostas as suas indagac;oes, procura estabelecer as relac;oes 

necessarias entre os dados obtidos e as hip6teses formu!adas. Ja na interpretacao, 

procura-se dar um significado mais amplo as respostas, em relayao aos objetivos 

propostos e ao tema, vinculando-as a outros conhecimentos e faz ilac;oes dos dados 

discutidos. 

Seguindo essa orientac;ao metodol6gica, que consiste em procedimentos 

considerados necessaries para a manipulayao de dados, interpretagao e analise dos 

resultados, iniciamos por descrever os aspectos que constituiram a observac;ao da 

realidade sobre a variacao da incidencia tributaria verificada entre cooperativa e 

empresa convencional, a partir do que definimos o problema a ser investigado, 

assim como definimos os seus questionamentos, que se completam com as 

conclusoes a que foi posslvel chegar. 
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Partindo do principia de que uma monografia deve ser necessariamente: 

interpretativa, argumentativa, dissertativa e apreciativa, tendo como referencia a 

fundamentac;ao te6rica e a metodologia utilizada, sao apresentadas no subcapftulo 

que se segue, as interpretac;oes e analise dos dados coletados. 

3.2.5.1 RESPOSTAS AO QUEST!ONAMENTO PROPOSTO 

A interpretac;ao significa a exposic;ao do verdadeiro significado do material 

apresentado, em relac;ao aos objetivos propostos e ao tema investigado. Este 

trabalho teve como prop6sito, o de investigar e descrever de forma analftica os 

tributos que incidem sobre atividades economicas de cooperativa de traba!ho, em 

conformidade com a respectiva legislac;ao vigente. Neste subcapitulo encontram-se 

as respostas ao questionamento proposto pelo o objeto central de pesquisa que 

nortearam este trabalho, fundamentadas em conformidade com os resultados 

decorrentes da investigac;ao. 

3.2.5.1.1 Resposta a questao 1. 

Questao 1 - No que consiste uma organiza(fiio cooperativista e quais suas 

finalidades? 

Dada a configurac;ao em que se encontram os moldes desta pesquisa e com 

base nos dados analisados, referentes a organiza.goes cooperativistas e suas 

finalidades. Observou-se, que o cooperativismo, desde o seu surgimento, se 

apresenta na sociedade como o organizador das economias de muitos paises, 

principalmente nos subdesenvolvidos, funcionando de forma democratica e atuando 

como mediador das pendencias sociais. 
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Dessa forma, o cooperativismo se constitui em um sistema economico e 

social destinado a organizar;ao e distribui<;ao das riquezas geradas a partir das 

sociedades cooperativas, baseada em valores de ajuda mutua, solidariedade, 

democracia e participa<;ao, buscando satisfazer tanto as necessidades de consumo 

de bens e servi<;os quanto as necessidades sociais e educativas. 

0 cooperativismo se traduz, como sendo uma aplicac;ao sistematica da 

cooperac;ao, visando a soluc;ao de problemas economicos, atraves da solidariedade 

humana. Assim entendida, o cooperativismo e uma das formas mais elevada e 

eficaz, de conduzir entendimentos entre os individuos, grupos e/ou na<;oes. 

Por essa razao, em resposta a este questionamento, e coerente afirmar 

resumidamente que: o cooperativismo consiste-se em um sistema economico

financeiro que objetiva a transformagao e conso/idagao social, cuja finalidade 

consiste na associac;ao de pessoas que se propoe a objetivos economicos e sociais, 

buscando resultados no ambito social individual e coletivo e para a sociedade onde 

o cooperativismo se insere. 

3.2.5.1.2 Resposta a questao 2. 

Questao 2 - Como se constitui a composigao da carga tributaria nas sociedades 

cooperativas de trabalho? 

Nesse contexte, a que se referem os aspectos de que constitui a composigao 

da carga tributaria nas sociedades cooperativas de trabalho, e interessante registrar 

que, nesta questao analisada, o objetivo a que se propos identificar, e o 

estabelecimento de re!ac;oes inerentes a composic;ao dos tributos que incidem sobre 

as suas respectivas atividades economicas, que embora considerado palavra 

sinonima de imposto, tern sentido mais abrangente, referindo-se tambem as taxas e 

contribuic;oes estabelecidas por lei e devidas ao governo federal, estadual ou 

municipal, que incidem sobre as atividades economicas de cooperativas de trabalho, 
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bern como, observar o porque do tratamento diferenciado dado as sociedades 

cooperativas em fungao do seu objeto sociaL 

Nessa perspectiva de encontrar resposta ao questionamento relativo as 

obrigac;oes de pagar o tributo. Verificou-se que, em func;ao de o cooperativismo se 

apresentar dentre o contexto social como urn caminho alternativo que proporciona 

gerar trabalho e renda, para amenizar problemas s6cio-economicos, por essa razao, 

o exercicio das atividades economicas das sociedades cooperativas e regido por 

legislac;oes especificas, o que as tornas diferentes das demais formas organizadas 

de trabalho (empresas convencionais). 

Dessa forma, concluiu-se que: a composigao dos encargos tributarios decorre 

das circunstancias de ordem social, economica e polftica, aplica-se as sociedades 

cooperativas de forma geral, e de forma mais especfficas, as cooperativas de 

trabalho, tratamento tributario diferenciado em relaqao as outras organizagoes 

empresariais, em fungao do seu objeto social, cuja incidf!mcia constitui-se na 

ap!icaqao pratica no que conceme a hip6tese da incidf!mcia e da isenr;ao tributaria e 

a quem e responsavel sabre o que no processo de tributar;ao, recolhimento e 

pagamento, em relar;ao a certos atos, fatos ou pessoas. 

3.2.5.1.3 Resposta a questao 3. 

Questao 3 - Existe diferenqa em relaqao as obrigaqoes fiscais atribuidas as 

atividades do cooperativismo de trabalho e de uma empresa convencional? 

Quanta a observancia dos aspectos relatives a diferem;a em relaqao as 
obrigar;oes fiscais, verificou-se que as sociedades cooperativas tern urn 

ordenamento juridico diferenciado, se comparado com outras formas de sociedades, 

praticado entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aqueles e pe!as 

cooperativas entre si quando associadas, para consecuc;ao dos objetivos sociais, 

cujos atos denominam-se como atos cooperativos, sobre os quais, nao incidem 

obrigaqoes fiscais. 
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0 fato da cooperativa, emitir nota fiscal e a fatura, remetendo as mercadorias 

(executando a prestac;ao de servic;os) para terceiros, significa a concretizac;ao de 

seus objetivos sociais, pois quem vende e a cooperativa, quem compra e o cliente, 

mas quem produz sao os cooperados. Desta forma, a venda de servic;os ou produtos 

a terceiros - ainda que nao associados - por uma cooperativa de trabalho ou de 

produc;ao - e urn ato cooperative em re!ac;ao aos mesmos associados - por 

representar a cooperativa o interesse dos mesmos, previstos no objeto social. 

Justifica-se tal afirmativa porque a relagao com terceiros e instrumento 

essencia!, nas cooperativas de trabalho ou de produc;ao, vista que sao os terceiros 

que viabilizam o interesse comum, propiciado pela cooperativa, ao atrair e fechar 

neg6cios com clientes. 

Mas nao s6 de atos cooperativos subsistem as cooperativas, pois em sua 

atuac;ao pratica, varios atos nao cooperatives sao essenciais a sua existencia, sem 

os quais seus objetivos nao seriam atingidos, podendo ser atos mercantis puros, 

denominados de atos nao-cooperativos, que sobre estes, incidem obrigar;oes fiscais. 

Atos nao-cooperados sao os atos previstos nos incisos I a Ill do art. 183 do 

RIR/1999, cuja pratica o legislador considerou toleravel, por servirem ao prop6sito 

de pleno preenchimento dos objetivos sociais, mas os sujeita, por isso mesmo, a 
escriturac;ao em separado e a tributac;ao regular dos resultados obtidos. Portanto, os 

resultados positivos nas operagoes e atividades estranhas a finalidade da 

cooperativa poderao ser tributados. 

Com isso, apesar de a sociedade cooperativa, para efeito de tributagao, se 

equiparar juridicamente a empresa, concluiu-se que: em relac;ao aos aspectos que 

diferencia as obrigaqoes fiscais atribuidas ao exercicio de atividades economicas de 

uma cooperativa de trabalho e de uma empresa convencional, sao provenientes das 

operar;oes realizadas que configuram como sendo atos cooperatives, visto que 

sobre as operar;oes realizadas provenientes de atos nao-cooperativos, gera 

obrigar;oes fiscais, ou seja, de pagar tributos. 
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4 CONSIDERACCES FINAlS 

Ao considerarmos todos os dados apresentados no presente trabalho em 

conjunto com a interpretac;ao dos mesmos concluiu-se que o cooperativismo e uma 

ideologia, e, como tal, precisa fazer parte do conjunto de valores que norteiam a 

nossa sociedade. Portanto, e necessaria pensar em alternativas estrategicas de 

insergao dos trabalhadores que estao fora da economia formal, no resgate de suas 

condic;oes minimas de sobrevivencia e cidadania. 

Em meados do seculo XIX aconteciam as primeiras praticas do 

cooperativismo, e hoje, no corpo do que seguramente e a Revolu.yao Social, o 

cooperativismo precisa conquistar mais espac;o e adquirir uma ideologia 

inequivocamente democratica, onde a for9a de trabalho - a mao-de-obra - aplica e 

administra o capital e se viabiliza atraves da cooperativa. Por que embora a empresa 

cooperativa (como pessoa juridica) nao busque o !ucro, ela persegue resultados 

positives, como instrumento para viabilizar o neg6cio de seus associados dentro da 

economia de mercado. 

Sabe-se que, em cada momenta hist6rico, para se obter desenvolvimento e 

gerar crescimento economico, a sociedade tern exigido a!ternativas de organiza9ao 

tanto de produc;ao quanto das pessoas, que garantam uma sociedade menos 

desigual e mais justa. Nessa perspectiva, nao ha como deixar de reconhecer a 

importancia do cooperativismo de trabalho para contribuir com o desenvolvimento e 

o crescimento s6cio-economico do pais. 

Gerar oportunidade de trabalho e renda e urn dos grandes desafios das 

sociedades cooperativas de trabalho, bem como, dotar o homem de mais aptidao, 

mais profissionalizagao, de mais evoluc;ao, ou seja, transforma-lo de trabalhador

homem em homem-traba!hador, proporcionando condi.yoes de me!hor viver na 

sociedade. 

0 cooperativismo e uma modalidade de trabalho sem vinculo empregaticio 

que ajuda as pessoas a conseguir trabalho e renda. Alem disso, vincula tais pessoas 

a Previdencia Social e, consequentemente, garante os beneficios basicos do INSS. 
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Trata-se de uma boa solucao formal para quando falta emprego e ha trabalho. A 

so!ugao e boa para quem uti!iza o trabalho dos cooperados e para os pr6prios 

cooperados. No primeiro caso, porque os custos de contratacao de empregados sao 

muito altos. No segundo, porque os cooperados passam a ter renda e protegoes 

sociais (previdenciarias), minimas necessarias. 

Convem salientar que a abordagem analitica a que se refere este trabalho, 

procurou tratar principalmente das questoes relacionadas com a economia social, a 

solidariedade e a cooperagao como forma alternativa para gerar emprego e renda. 

Ao enfocar o tema sobre as sociedades cooperativas de trabalho, o presente estudo 

preocupou-se em verificar dentre as duas formas de trabalhos organizados 

( cooperativa e empresa) os tributos que incidem sabre o as respectivas atividades 

economicas e se a diferenca percebida em decorrencia do tratamento tributario 

diferenciado atribuido as cooperativas em funcao do seu objeto social, pode 

proporcionar ao cooperativismo enquanto sistema de organizagao economica, na 

sua forma atual, se constituir em uma alternativa de organizagao do trabalho, na 

perspectiva de uma real melhoria na qualidade de vida de seus cooperados. 

Em sintese, nota-se, entretanto, que, apesar de as cooperativas de trabalho 

estarem sujeitas as mesmas obrigagoes previdenciarias das empresas em geral, 

inclusive em relagao a arrecadagao da contribuicao individual de seus cooperados 

pelos servigos por ela intermediados e prestados a pessoas fisicas, a pessoas 

juridicas ou a propria cooperativa, existe a seu favor, no que se refere a carga 

tributaria, uma margem bastante significativa se comparada com a de uma empresa 

convencional. 

Por essa razao, identificada a sua viabHtdade economica, conctuiu-se que 

atraves do sistema cooperativista, e possivel encontrar um caminho que concilie as 

potencialidades de liberagao de urn mercado competitive com os controles 

institucionais na busca da redugao sistematica da desigualdade e das exclusoes 

sociais e que nesse contexto, a economia sotidaria pode ser uma alternativa 

possfvel ao processo de exclusao social, economico, politico inclusive no combate a 
precarizacao das relagoes de trabalho, das condigoes de trabalho e de vida. A 

criagao da cooperativa acaba possibilitando urn ambiente de igualdade, entre varias 

pessoas desiguais e que nao tinham acesso ao traba!ho. 
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A investigagao delineada pelo estudo a que foi submetido este trabalho, 

revelou positivamente, os resultados de que o objetivo gera! se propos a anallsar e 

interpretar. Com isso, e possivel afirmar que, os respectivos resultados decorrentes 

dessa investiga9ao, atende aos objetivos especificos, cujas finalidades foram as de 

produzirem respostas relativas as questoes derivadas do objetivo geral, que deram 

origem as variaveis que compoem o objeto central de estudo e em conformidade ao 

problema de pesquisa. 

Nesse sentido acredita-se ter respondido ao problema de pesquisa que se 

constituiu em questionar-se: como analisar os aspectos caracterfsticos de que 

constituem a composir;ao da carga tributaria de uma sociedade cooperativa de 

trabalho, bern como, o objetivo geral, que foi o de analisar de modo qualitativo e 

explicativo as tributos que incidem sabre a atividade economica da sociedade 

cooperativa de traba!ho. 

A percepc;;ao formada a partir da analise dos resultados do presente trabalho 

foi a de que falta maior agressividade na difusao da ideologia cooperativista, com 

vistas a promover essa forma organizada de trabalho. Uma organizac;;ao 

cooperativista representa para a sociedade a forma mais elaborada desse mode!o 

de trabalho, visto que o cooperativismo ganhou ares e posturas de processo 

economico, quando respondeu ao desemprego gerado pelas inovac;;oes da 

Revoluc;;ao Industrial. 0 estudo revelou de forma contundente, que existem 

incentives fiscais a favor das cooperativas, porem, percebe-se que, fa!ta 

conhecimento por parte da sociedade para promover essa forma organizada de 

trabalho. 

Espera-se, que este estudo contribua para suscitar interesses pelo avanc;;o no 

processo de desenvo!vimento do cooperativismo. Que a sua interpretacao se 

traduza em informac;;oes significativas a respeito do assunto podendo subsidiar 

aqueles que desejam adquirir maiores informac;;oes e aos que desejam inserir-se no 

sistema do cooperativismo. Dessa forma, pode servir de base para os que desejam 

aprofundar-se mais nas discussoes acerca da problematica aqui questionada e 

tambem como um estudo inicial para novas pesquisas sobre o mesmo tema ou 

temas correlatos. 
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