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RESUMO 

LOUc;Ao, M. T. S. e CAVEDON, 0. Contribuigao de estudo para demonstrar 
aspectos tributaries envolvendo os cooperados e a cooperativa de trabalho, 
comparando com uma sociedade empresaria tributada pelo regime de Iuera 
presumido. 
As cooperativas de trabalho vern se desenvolvendo como uma alternativa e 
assumindo importante papel socioecon6mico. As Cooperativas de Trabalho vern 
enfrentando muitas dificuldades em determinar qual o tratamento tributario 
adequado, quais os tributes que realmente devem pagar. A dificuldade de saber a 
real carga tributaria da cooperativa de trabalho vern dificultando a formagao de custo 
dos servigos prestados, e trazendo inseguranga tributaria aos seus cooperados. A 
intengao desta pesquisa e revisar a legislagao, analisar a forma de tributagao do 
cooperado e da cooperativa de trabalho, comparar a tributagao da cooperativa de 
trabalho com uma sociedade empresaria do mesmo ramo tributada pelo Iuera 
presumido. Verificar os reflexes desta tributagao para o cooperado e a cooperativa 
de trabalho, apresentando as vantagens e desvantagens tributarias de se fazer parte 
de uma cooperativa de trabalho. Pretende-se demonstrar que ha muito que melhorar 
na questao de tributagao dos cooperados e das cooperativas de trabalho para se 
tornarem mais competitivas e que possam atingir seu verdadeira objetivo. Fazer 
parte de uma cooperativa e estar inserido em uma estrutura organizacional em 
forma de cooperagao, cujo objetivo e a uniao de pessoas, em busca de vantagens, 
que s6 poderao ser trazidas por esta uniao. 0 cooperado suporta uma tributagao alta 
ao final de cada prestagao de servigos atraves da cooperativa, pais alem de 
contribuir proporcionalmente com os custos administrativos da cooperativa e com os 
tributes que incidem na cooperativa a cada servigo prestado - diminuindo assim o 
valor de sua remuneragao - ainda tera a retengao do impasto de renda e o desconto 
da previdencia social. 0 que faz diminuir o valor recebido pelo cooperado em 
relagao ao valor cobrado pelo servigo prestado. 

Palavra Chave: Cooperativa de trabalho, Cooperado, Tributagao, Regime. 
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1. INTRODUCAO 

0 mundo passa por uma crise de grandes dimensoes, onde o emprego e uma 

"necessidade vital", o regime capitalista delimita a sociedade em ricos e miseraveis, 

por isso se busca novas formas de trabalhos alternatives. 

0 cooperativismo surgiu no seculo passado como meio de organizagao da 

produgao, com a ideia do esforgo comum e da ajuda mutua, dispersou-se pelo 

mundo, no Brasil sob a influencia dos estrangeiros se espalhou e criou raizes nas 

cooperativas de produgao, onde o ato cooperado consiste na entrega da produgao a 

cooperativa que tem a missao de reunir o volume da produgao agricola e obter um 

prego melhor. E das necessidades dos Associados novas formas de associagao 

foram surgindo, como cooperativas de credito, cooperativas habitacionais, 

cooperativas industriais, cooperativas de consumo, cooperativas de seguros, 

cooperativas escolares, cooperativas de trabalho. 

No Brasil vem se enfatizando crescentemente a criagao de cooperativas, que 

trazem em sua essencia, o sonho de ser livre, sem patrao, sem regras, sem 

obrigagoes. E uma autogestao onde todos participam democraticamente das 

operagoes da sociedade. Baseia-se em valores do associativismo, juntos seremos 

mais fortes, responsabilidade, igualdade, equidade e solidariedade. Acreditam nos 

valores de honestidade, integridade, transparencia e posicionamentos eticos. 

As cooperativas sao um tipo de estrutura associativa existente ha varias 

decadas no Brasil, desde o seu surgimento tem merecido a atengao devido ao perfil 

peculiar de que se revestem, tendo suas regras definidas na Lei Federal n° 5.764/71. 

Como a Cooperativa tem Lei propria e nao se confunde com outros tipos societarios, 

o tratamento tributario de suas atividades tem preocupado aos legisladores, nao 
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sendo raras as disputas te6ricas e jurisprudenciais, quanto ao sentido e alcance de 

determinados artigos da referida Lei. 

As Cooperativas de Trabalho vern enfrentando muitas dificuldades em 

determinar qual o tratamento tributario adequado, quais os tributos que realmente 

devem pagar, a dificuldade de saber a real carga tributaria da cooperativa de 

trabalho vern dificultando a formagao de custo dos servigos prestados, e trazendo 

inseguranga tributaria aos seus cooperados. 

A definigao exata de ato cooperativo e ato nao cooperativo e uma chave a ser 

desvendada para as cooperativas de trabalho, para tanto se deve compreender o 

que sao cooperativas de trabalho? Por que existem? Qual o objetivo de sua 

existencia? 

Dar tratamento tributario adequado e reconhecer que, em ultima analise, ela 

nao e uma pessoa jurfdica comum, igual as outras, e, nao sendo uma pessoa 

juridica igual as outras, adequarem a tributagao a este perfil, significa que, pelo 

simples fato de se reunir em cooperativa, isto nao deve ser razao determinante de 

uma incidencia tributaria maior ou de uma duplicidade de incidencias. Nao se trata 

de desonerar a cooperativa de incidencias. Trata-se de nao agregar novas 

incidencias. Nao se trata de nao pagar determinado tributo; trata-se de nao paga-lo 

duas vezes, pelo simples fato de o associado terse reunido em cooperativa. 

Pretende-se demonstrar que ha muito que melhorar na questao de tributagao 

dos cooperados e das cooperativas de trabalho para se tornarem mais competitivas 

e que possam atingir seu verdadeiro objetivo. 

Este trabalho tern a intengao de revisar a legislagao, analisar a forma de 

tributagao do cooperado e da cooperativa de trabalho, comparar a sua tributagao 

com uma sociedade empresarial do mesmo ramo tributada no regime de lucro 
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presumido. Verificar quais os reflexos desta tributagao para o cooperado e a 

cooperativa de trabalho, apresentar as vantagens e desvantagens tributarias de se 

fazer parte de uma cooperativa de trabalho. Considerando a Constituigao Brasileira 

em seu artigo 146, onde deixa clara que "cabe a Lei Complementar definir o 

adequado tratamento tributario ao ato cooperative praticado pelas sociedades 

cooperativas", permitindo assim ao cooperado o acesso a renda, a educagao e como 

consequ€mcia natural a qualidade de vida. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Segundo GIL (2007, pg. 40), "com relagao as pesquisas, e usual a 

classificagao com base em seus objetivos gerais. Assim, e possivel classificar as 

pesquisas em tres grandes grupos: explorat6rias, descritivas e explicativas". 

A pesquisa explorat6ria tern como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias, uma maior familiaridade, com planejamento bastante flexivel, que envolvem o 

levantamento bibliogratico, entrevistas com pessoas que tiveram experiencias 

praticas e analise de exemplos que estimulem a compreensao. 

Ja a pesquisa descritiva tern como objetivo a descrigao das caracteristicas de 

determinada populagao ou fenomeno, com a utilizagao de tecnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como questionarios e a observagao da sistematica. 

E a pesquisa explicativa busca identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrencia do fenomeno e o tipo de pesquisa que mais aprofunda 

o conhecimento da realidade, segundo o autor acima identificado. 

E com base nestas informagoes e para atender aos objetivos propostos 

utilizou-se a pesquisa denominada explorat6ria. ldentificou-se a bibliografia existente 

e a legislagao que ampara as cooperativas. 

As origens das cooperativas a partir dos Pioneiros de Rochdale em 1844, as 

suas motivagoes, ate a chegada ao Brasil, a acolhida do Governo Brasileiro, para 

com esta forma de associativismo trazida pelos imigrantes que tanto contribuiram 

para o progresso de nossa Patria, as legislagoes que sustentaram o crescimento ate 

o terceiro milenio, e como a globalizagao esta afetando e gerando diversidades de 

cooperativas que buscam apenas a sustentabilidade para os cooperados como uma 

alternativa para a sobrevivencia e melhoria da qualidade de vida. 
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Buscou-se determinar qual a legislagao que ampara o trabalhador cooperado, 

qual o custo em ser um cooperado na modalidade cooperativa de trabalho, como a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil entende esta modalidade de associativismo, 

atraves dos seus Atos Declarat6rios e tambem o judiciario como ele manifesta o seu 

entendimento sabre o assunto, face as indefinigoes do poder legislative. 

Enfim identificar os mecanismos legislativos e a aplicabilidade da legislagao 

vigente e determinar qual o beneficia ao cooperado neste tipo de associativismo, 

juntando estas informagoes e detalhando-as para chegar a uma definigao. 
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3. REVISAO DE LITERATURA 

Nesta revisao de literatura abordam-se os seguintes aspectos: origem do 

cooperativismo, os principios e caracteristicas das sociedades cooperativas, seus 

principais segmentos, a legislagao especificas das sociedades cooperativas, a 

caracterizagao do ato cooperative, o regime tributario, os principais tributos federais, 

a forma de tributagao do cooperado e da cooperativa e as vantagens e 

desvantagens de se fazer parte de uma cooperativa de trabalho. 

3.1 ORIGEM DO COOPERATIVISMO 

0 cooperativismo como ajuda mutua se manifestou em algumas experiencias 

desde o inicio do seculo XIX, mas foi com Robert Owen, em 1771, que se tornou 

mais consistente. Robert Owen e considerado o pai da moderna concepgao de 

cooperagao, eo pai do cooperativismo na lnglaterra. 

3.1.1 Nomundo 

0 modelo atual do cooperativismo tern como marco inicial os Pioneiros de 

Rochdale, lnglaterra, 1844. Rochdale e uma pequena cidade situada nas 

proximidades de Manchester, e foi Ia que vinte e oito teceloes se uniram para formar 

uma sociedade cujo objetivo era minimizar as condigoes de miseria que atingiam o 

proletariado da epoca. Essa cooperativa surgiu da ideia de ajuda mutua, para a 

solugao dos problemas oriundos dos efeitos maleficos da Revolugao Industrial. Seu 

maior inimigo, na epoca, era o detentor do capital, que explorava o trabalho humano. 
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Esses teceloes montaram um verdadeiro programa de metas que propiciariam 

o desenvolvimento das condigoes sociais do grupo. Dentre elas estava a aquisigao e 

o fornecimento de bens de consumo, a construgao de casas para moradia dos 

associados, o fabrico de produtos tidos como imprescindiveis e o arrendamento de 

terras para cultivo agricola. Esses pioneiros deram forma ao cooperativismo, 

divulgaram a filosofia da ajuda mutua e da cooperagao por todo o mundo, foram, 

enfim, os fundadores do cooperativismo moderno. Ao se organizarem, criaram 

regras de conduta, comportamento e administragao da sociedade, que deram 

origem aos, hoje, denominados "principios cooperativistas". 

A ideia do cooperativismo foi rapidamente difundida em todo o mundo. 

3.1.2 No Brasil 

A primeira cooperativa brasileira, como informa Renata Lopes Becho, foi a 

Sociedade Cooperativa Econ6mica dos Funcionarios Publicos de Ouro Preto, cujos 

estatutos datam de 27.10.1889. A mais antiga cooperativa em funcionamento e a 

Caixa Rural Raiffeisen de Nova Petr6polis, no Rio Grande do Sui, criada em 1902. 

Esta cooperativa seguia o modelo alemao de cooperativas de credito, e tinha como 

principal objetivo os depositos e a remuneragao atribuida aos cooperados. 

Foi, portanto, atraves das cooperativas de credito que o cooperativismo 

chegou ao Brasil. 

Com o aumento da imigragao europeia no final do seculo XIX e inicio do 

seculo XX, os ideais cooperativistas se desenvolveram neste pais. Alemaes, 

italianos e espanh6is, entre outros, aportaram no Brasil trazendo consigo a ideia de 

agregar para veneer, isto pode ser percebida, ate hoje pelo fato de que os locais 



8 

onde as cooperativas mais se solidificaram coincidem com as concentragoes destes 

imigrantes, ou seja, Regioes Sui e Sudeste. A grande maioria deles iniciou seu 

trabalho na lavoura, e, como consequencia 16gica, verificou-se a constituigao, em 

1907, das primeiras cooperativas agropecuarias, oriundas da cultura do cafe, em 

Minas Gerais. 

0 primeiro dispositivo legal dispondo sabre as atividades cooperativistas no 

Brasil data de 6 de janeiro de 1903 - o Decreta no 979 - que regula as atividades 

dos sindicatos de profissionais da agricultura e das atividades rurais e de 

cooperativas de produgao e consumo. Posteriormente, em 05/01/1907, foi 

promulgado o Decreta no 1.637, ainda muito modesto como regulamentador de uma 

atividade tao importante, com 26 artigos, dos quais somente 16 eram destinados as 

sociedades cooperativas. Vinte e cinco anos mais tarde, o Decreta no 22.239/1932, 

este sim, vista como o estatuto do cooperativismo pode ser considerado o marco da 

formalizagao legal da atividade no Brasil. Esse decreta foi substituido, no ano 

seguinte, pelo de no 23.611. Em 1934, o decreta no 24.647 instituiu o cooperativismo 

sindicalista, a ele seguiu-se o decreta-lei no 581/1938, sendo ambos consolidados 

pelo decreta-lei no 8.401 de 1945. 

A partir dessas ultimas decadas, a evolugao legislativa nao cessou, o anode 

1966 foi marcante para o aprimoramento do regime juridico das cooperativas, 

destacando-se 0 decreta no 58.377' de 09/05/1966, 0 decreta-lei no 59' revogando 

diplomas anteriores, definiu a politica nacional de cooperativismo e reorganizou o 

Conselho Nacional do Cooperativismo, criado pelo Decreta no 46.438/1959. 

Finalmente em 16/12/1971, foi promulgado o novo estatuto geral do cooperativismo, 

pela Lei no 5.764, vigente ate hoje, que define a Politica Nacional do 
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Cooperativismo, institui o regime juridico das sociedades cooperativas, e da outras 

providencias. 

3.2 PRINCiPIOS E CARACTERiSTICAS DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

As sociedades Cooperativas, disciplinadas pela Lei no 5.764/1971, alterada 

parcialmente pela Lei no 6.981, de 30/03/1982 "sao sociedades de pessoas, com 

forma e natureza juridica propria, de natureza civil, nao sujeitas a falencia, 

constituidas para prestar servigos aos associados" 0 objetivo, assim, esta voltado 

para os cooperados e nao para a sociedade, e em sua razao social deve ser contida 

a expressao 'cooperativa". Como sociedade civil esta subordinada as normas do 

C6digo Civil. Devendo seus associados terem autonomia, nao sendo permitida a 

caracterizagao de qualquer tipo de subordinagao entre os associados, celebram 

contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a 

contribuir com bens ou servigos para o exercicio de uma atividade economica, de 

proveito comum, sem objetivo de Iuera. 

Estabelece a legislagao que o capital de uma cooperativa e variavel, dividido 

em quotas-parte intransferiveis a terceiros estranhos a sociedade. A cooperativa e 

uma entidade sem fins lucrativos, porem obrigada a constituir um Fundo de Reserva 

de 10% das sabras lfquidas e um Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e 

social (FATES) de no minima 5% das sabras liquidas em cada exercicio social. 0 

numero de associados permitido e ilimitado, sendo estabelecido apenas o numero 

minima de 20 associados, no caso de cooperativas singulares. Todos os associados 

tem direito a singularidade de votos e ao retorno das sabras liquidas em cada 
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exercfcio, proporcionalmente as opera<_;;oes realizadas, ou segundo delibera<_;;ao da 

Assembleia Geral. 

3.2.1 Princfpios Cooperativistas 

A Lei 5.764/71, que regula as sociedades cooperativas, em seu art. 4°, 

elencou onze princfpios cooperativistas que devem reger sua constitui<_;;ao e 

funcionamento: 

0 Art. 4°. As cooperativas sao sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurfdica pr6prias, de natureza civil, nao sujeitas a fal€mcia, constitufdas para prestar 

servi<_;;os aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes 

caracterfsticas: 

I - adesao voluntaria, com numero ilimitado de associados, salvo 

impossibilidade tecnica de presta<_;;ao de servi<_;;os; 

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, federa<_;;oes e 

confedera<_;;oes de cooperativas, com exce<_;;ao das que exer<_;;am atividade de credito, 

optar pelo criteria da proporcionalidade; 

VI - quorum para o funcionamento e delibera<_;;ao da Assembleia Geral 

baseado no numero de associados e nao no capital; 
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VII - retorno das sabras liquidas do exercicio, proporcionalmente as 

operagoes realizadas pelo associado, salvo deliberagao em contrario da AssembiE§ia 

Geral; 

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistencias Tecnica, 

Educacional e Social; 

IX- neutralidade politica e indiscriminagao religiosa, racial e social; 

X - prestagao de assistencia aos associados, e quando prevista nos estatutos 

aos empregados da cooperativa; 

XI - area de admissao de associados limitada as possibilidades de reuniao, 

controle, operagoes e prestagao de servigos. 

No que diz respeito a natureza juridica das cooperativas, tambem nao e 

recente a discussao doutrinaria. As grandes questoes residiam em dais pontos: 

terem elas natureza de sociedade ou de associagao, e serem de natureza civil ou 

comercial. 

3.2.2 Caracteristicas das Sociedades Cooperativas 

A lei 10.406/2002 define em seu Art. 1.094 

Sao caracteristicas da sociedade cooperativa: 

I- variabilidade, ou dispensa, do capital social; 

II - concurso de s6cios em numero minima necessaria a compor a 

administragao da sociedade, sem limitagao de numero maximo; 

Ill - limitagao do valor da soma de quotas do capital social que cada s6cio 

podera tamar; 
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IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos a 

sociedade, ainda que par heranga; 

V- quorum, para assembh~ia geral funcionar e deliberar, fundado no numero 

de s6cios presentes a reuniao, e nao no capital social representado; 

VI- direito de cada s6cio a um s6 voto nas deliberagoes, tenha ou nao capital 

a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participagao; 

VII - distribuigao dos resultados, proporcionalmente ao valor das operagoes 

efetuadas pelo s6cio com a sociedade, podendo ser atribuido jura fixo ao capital 

realizado; 

VIII- indivisibilidade do fundo de reserva entre os s6cios, ainda que em caso 

de dissolugao da sociedade. 

3.3 PRINCIPAlS SEGMENTOS DAS COOPERATIVAS 

Existem varios segmentos de cooperativismo desenvolvidos, pais nao ha 

qualquer restrigao quanta aos ramos de atividades que uma cooperativa pode atuar. 

As cooperativas sao divididas em treze ramos diferentes pela OCB - Organizagao 

das Cooperativas Brasileiras: agropecuario, consume, cn~dito, educacional, 

habitacional, infraestrutura, mineral, produgao, saude, trabalho, turismo e lazer, 

transporte, e especial. 0 termo ramo designa classificagao, e esta divisao e 

exclusivamente doutrinaria, com o objetivo de individualizar seus diferentes objetos. 

As sociedades cooperativas possuem objetivo e objeto. Todas, segundo o art. 4° da 

Lei 5.764/71, possuem o mesmo objetivo, a prestagao de servigos aos cooperados, 

mas o fazem de maneiras diversas. Esse conjunto de atos ou operagoes que 

concretizam a prestagao de servigo denomina-se objeto. 0 art. 5° da lei 
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cooperativista e claro ao afirmar que as sociedades cooperativas podem adotar por 

objeto qualquer genera de servigo, operagao ou atividade, assegurando-lhes o 

direito exclusivo e exigindo-lhes a obrigagao do uso da expressao cooperativa em 

sua denominagao. 0 art. 21, inciso I, da mesma lei determina que esse objeto venha 

definido em seus estatutos sociais. 

0 conhecimento da estrutura de cada um desses tipos de cooperativas, e dos 

atos por elas praticados ao se relacionarem com seus s6cios cooperados, ou com 

terceiros, e de suma importancia para a analise do ato cooperativo. 

a) Agropecuario 

0 ramo agropecuario e composto de produtores rurais e de pesca, cujos 

meios de produgao pertengam aos associados. E um dos ramos com maior numero 

de cooperativas e associados no Brasil. 0 leque de atividades abrangidas por esse 

ramo e enorme e sua participagao no PIB e significativa. Essas cooperativas, 

geralmente, cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra ate a 

industrializagao e comercializagao dos produtos. Constituem exemplos do objeto 

dessas cooperativas agricolas: receber, classificar, beneficiar, padronizar, expurgar, 

industrializar e comercializar a produgao dos associados, armazenada ou nao na 

cooperativa; adquirir, para fornecimento de seus associados, insumos agricolas e 

agropecuarios, bem como maquinas e implementos, pegas e acess6rios, 

lubrificantes, combustiveis e pneus; produzir, comercializar e fomentar a produgao 

de sementes e mudas selecionadas; e viabilizar o transporte de cargas em geral, 

bem como disponibilizar ou viabilizar maquinas, equipamentos, implementos 

agricolas, servigos fitossanitarios, difusao de tecnologia, assessoria em 

planejamento tributario, entre outros. 
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b) Consumo 

0 ramo consumo reune cooperativas que tern como objeto a compra em 

comum de artigos de consumo para seus associados. As cooperativas de consumo 

procuram satisfazer as necessidades dos seus s6cios enquanto consumidores, 0 

grupo de pessoas que constitui esse tipo de cooperativa tern o objetivo de eliminar a 

intermediagao caracteristica dessa relagao, assumindo, assim, o papel de donas e 

usuaries do empreendimento. Na decada de 1990, o grande numero de fusees e 

incorporagoes de supermercados fez com que as empresas menores, inclusive as 

cooperativas, enfrentassem uma concorrencia acirrada. Em fungao disso, as 

mencionadas cooperativas tern diminufdo significativamente desde aquela epoca. As 

que sobreviveram sao formadas par empregados de grandes grupos econ6micos. 

c) Credito 

0 ramo credito engloba as cooperativas destinadas a promover a poupanga e 

financiar necessidades ou empreendimentos dos seus s6cios cooperados. Elas 

estao organizadas em cooperativas de credito rural, credito mutua e credito luzzatti. 

As cooperativas de credito, em fungao do seu objeto, subordinam-se 

supletivamente as diretrizes fixadas pelo Conselho Monetario Nacional. Em razao do 

fato de lidarem com dinheiro, compete, ainda, ao Banco do Brasil exercer a 

fiscalizagao e o controle de tais sociedades. A vinculagao, em parte, ao 6rgao 

normative comum do sistema financeiro nacional nao faz das cooperativas bancos. 

A propria lei bancaria (Lei 4.595/64) cuida de fazer essa distingao, em seu art. 18, § 

1°, determinando, tambem, no art. 25, que todas as instituigoes financeiras, com 

excegao das cooperativas, assumirao a forma de sociedade an6nima. 
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d) Educacional 

0 ramo educacional caracteriza-se par envolver cooperativas de professores, 

de alunos de escolas agrarias, de pais e atividades afins. As Cooperativas das 

Escolas Tecnicas Agrfcolas sao formadas par alunos e professores de escolas 

secundarias, com o objetivo de iniciar o aluno na atividade de tecnico agricola. As 

cooperativas formadas par pais de alunos objetivam constituir uma escola para seus 

filhos. Esses pais sao os socios cooperados, que tern a responsabilidade de eleger 

os membros que administrarao a escola e que contratarao os professores para 

desenvolver o projeto pedagogico escolhido. 

Ja as cooperativas formadas por profissionais da educagao tern como objeto 

a reuniao destes profissionais para prestar servigos as cooperativas de pais de 

alunos e a outras escolas que nao sejam cooperativas. 

e) Habitacional 

0 ramo habitacional reune cooperativas formadas par pessoas que tern como 

interesse comum, a casa propria. Estas cooperativas destinam-se a construgao, 

manutengao e administragao de conjuntos habitacionais que possam atender a seus 

cooperados. Elas foram bastante estimuladas pelo Governo Federal na decada de 

1970, com o intuito de reduzir o enorme deficit habitacional, que caracterizava o 

pafs, na epoca. 

f) lnfra-estrutura 

0 ramo da infra-estrutura, como o proprio nome ja diz, e formado par 

cooperativas que tern como objeto atender ao seu quadro social com servigos de 

infra-estrutura. Um bam exemplo a ser citado e o das cooperativas de eletrificagao 

rural. Nessas sociedades, o objeto social e o fornecimento do servigo publico de 

energia eletrica a consumidores urbanos e rurais, associados ou nao. Normalmente, 
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a energia fornecida vern de concessionarias de energia, estatais ou privadas. 

Entretanto, algumas cooperativas, na tentativa de diminuir os custos e a 

dependencia energetica, possuem micros centrais geradoras de energia. 

g) Mineral 

0 ramo mineral reLine cooperativas que se dedicam a pesquisar, extrair, 

industrializar e comercializar produtos minerais. Este ramo mereceu atengao 

especial do constituinte originario de 1988. 0 art. 174, §§ 3° e 4°, da Constituigao 

Federal preve que o Estado favorecera a organizagao da atividade garimpeira em 

cooperativas, e que estas terao prioridade na autorizagao ou concessao destes 

servigos. 

h) Produgao 

0 ramo produgao e aquele em que as cooperativas, detentoras dos meios de 

produgao, se dedicam a produgao de um ou mais tipos de bens e produtos. 

Constituem ramo distinto do agropecuario e do trabalho. Diferenciam-se das 

agropecuarias, pois aqui os cooperados sao trabalhadores, enquanto Ia eles sao 

produtores rurais. No que diz respeito as cooperativas de trabalho, a diferenciagao 

se da pelo objeto. Enquanto nas de produgao o objeto e a produgao industrial, nas 

de trabalho e a prestagao de servigos pelos associados. 

i) Saude 

0 ramo saude congrega cooperativas que se dedicam a preservagao e 

recuperagao da saude humana. Estas cooperativas reunem medicos, dentistas, 

psic61ogos e demais profissoes afins. As cooperativas de saude ja estiveram 

inclufdas no ramo trabalho, tendo, posteriormente, constitufdo ramo autonomo, que 

nao deixa de ser de trabalho, mas que possui denominagao diferenciada, em fungao 

da especificidade do servigo prestado. 
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j) Trabalho 

0 ramo trabalho e classificado, de forma residual pela OCB, como aquele que 

reune cooperativas de trabalhadores de qualquer categoria profissional, para a 

prestagao de servigos nao identificados em outros ramos de cooperativas. Segundo 

KRUEGER: 

Estas cooperativas se dedicam a organiza<;ao e administra<;ao dos interesses inerentes a 
atividade profissional dos trabalhadores associados [ ... ], tendo como atividade-fim os servi<;os 
de organiza<;ao e administra<;ao dos interesses comuns ligados a atividade profissional, tais 
como os que buscam a capta<;ao de clientela; a oferta publica ou particular dos servi<;os dos 
associados; a cobran<;a e recebimento de honorarios; o registro, controle e repasse peri6dico 
dos honorarios recebidos; aquisi<;ao de tecnologia; investimento em marketing; suporte 
juridico, financeiro, administrative, comercial e de desenvolvimento de novas atividades; 
aperfei<;oamento e atualizat;ao profissional; seguridade e assistencia tecnica. 
(KRUEGER, 2004. p. 238), 

k) Turismo e Lazer 

0 ramo turismo e lazer pretendem criar fluxo e refluxo permanente de turistas 

dentro do sistema cooperative. As cooperativas deste ramo se dedicam a prestagao 

de servigos turisticos, artisticos, de entretenimento, de esportes e hotelaria, ou 

atendem, direta e prioritariamente, ao seu quadro social nessas areas. 

I) Transporte 

No ramo transporte, as cooperativas atuam na condugao de cargas e 

passageiros. Nao importa, aqui, se o dominic dos meios de transporte e dos 

cooperados, da cooperativa, ou de um terceiro, normalmente o tomador dos 

servigos. Pode-se perceber, neste ramo, uma intervengao estatal, que e apenas 

reguladora, e realizada atraves da Ag€mcia do Transporte Terrestre e da de 

Transporte Aquaviario, criadas pela Lei 10.233/2001. 
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m) Especiais 

As cooperativas especiais, ao contrario dos demais ramos, nao se identificam 

par seu objeto, mas sim par caracteristicas pr6prias de seus associados. Estas 

cooperativas foram criadas recentemente pela Lei 9.867/99, e consoante o seu art. 

1°, elas reunem pessoas que se encontram em situagao de desvantagem no 

mercado econ6mico, excluidas pelo preconceito, cuja insergao sera promovida 

atraves do trabalho. 

Depreende-se, do exposto, que as cooperativas, hoje, sao uma realidade 

nacional irreversivel. Elas tern crescido de maneira estrondosa nas ultimas decadas, 

com uma intensa participagao na economia, bern como na geragao de emprego. 

Historicamente, o cooperativismo vern contribuindo para o desenvolvimento 

regional, estruturando setores desorganizados da economia, que se constituem de 

atividades econ6micas com caracteristicas aut6nomas, contribuindo para resgatar 

trabalhadores do setor informal. 

Quanta as cooperativas de trabalho, consideram-se como tal tanto as que 

produzem bens - industrial ou artesanal - quanta aquelas que produzem servigos, 

incluindo-se, nesse caso, a prestagao de servigos de mao-de-obra. 

A partir da Lei no 8.949 de 09/12/1994, percebe-se o interesse sabre a 

contratagao das cooperativas de trabalho, prestadoras de servigos de mao-de-obra, 

como uma forma de terceirizagao que, de imediato, resulta em economias 

substanciais com os custos da mao-de-obra contratada. 
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3.4 LEGISLA<;AO ESPECIFICA SOBRE AS COOPERATIVAS 

A primeira cooperativa brasileira data de 1889, tambem surgiu sem uma lei 

para regular sua atuac;ao, o que s6 ocorreu com o Decreta Legislative 1.637, de 

05.01.1907, que criava sindicatos profissionais e sociedades cooperativas. Este foi 

derrogado pelo Decreta 22.239, de 19.12.1932, na parte referente as sociedades 

cooperativas. Em 20.12.1933, o Decreta 23.611 revogou o Decreta Legislative 979, 

de 06.01.1903, e facultou a instituic;ao de cons6rcios profissional-cooperativos. 0 

Decreta 24.647, de 10.07.1934, que revogou o de n° 22.239, de 19.12.1932, 

estabeleceu bases e prindpios para a cooperac;ao profissional e para a cooperac;ao 

social, facultando auxilios diretos e indiretos as sociedades cooperativas e 

instituindo o Patrim6nio dos Cons6rcios Profissionais Cooperatives. Em 01.08.1938, 

o Decreta-lei 581 disp6s sabre registros, fiscalizac;ao e assistencia de sociedades 

cooperativas, revogando os Decretos 23.611 e 24.647. No mesmo ana, o Decreta-lei 

926 disp6s sabre a constituic;ao, financiamento e fiscalizac;ao das sociedades 

cooperativas de seguros. A admissao de pessoas juridicas nas cooperativas de 

industrias extrativistas foi autorizada pelo Decreta-lei 1.386, de 05.12.1939. 0 

Decreta 6.980, de 19.03.1941, aprovou o regulamento para a fiscalizac;ao das 

sociedades cooperativas, estabelecido no Decreta-lei 581. Em 19.10.1943, o 

Decreta-lei 5.893 disp6s sabre a organizac;ao, o funcionamento e a fiscalizac;ao das 

cooperativas, tendo sido alterado, no ana seguinte, pelo Decreta-lei 6.274. 0 

Decreta-lei 8.401, de 19.02.1945, revogou os Decretos-leis 5.893 e 6.274, exceto os 

artigos 104 a 118, e seus paragrafos, revigorando os Decretos-leis 581 e 22.239. 

Destaca-se, tambem, o Decreta-lei 59, de 21.11.1966, regulamentado pelo Decreta 

60.597, de 19.04.1967, que definiu a politica nacional do cooperativismo e criou o 
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Conselho Nacional de Cooperativismo. E, por fim, a Lei 5.764, de 16.12.1971, 

definiu a polftica nacional de cooperativismo e instituiu o regime jurfdico das 

sociedades cooperativas, permanecendo em vigor ate os dias atuais. Comentado 

com muita propriedade o cenario politico que vivia o pais quando da publicac;ao 

desta lei. KRUEGER, Guilherme. (2003, p. 16) "Produzida no auge do regime militar, 

ela estabeleceu um verdadeiro controle das cooperativas pelo Estado, atraves, por 

exemplo, do Conselho Nacional do Cooperativismo e da Superintendencia Nacional 

do Cooperativismo, Com o fim da ditadura militar, foi promulgada a Constituic;ao 

Federal de 1988, que determinou a impossibilidade de interferencia estatal nas 

cooperativas". 

As diferenc;as estabelecidas, pela Lei 5.764/71, entre as cooperativas e as 

demais sociedades comerciais, tornaram-se cristalinas na Constituic;ao Federal de 

1988. 0 constituinte de 1988 foi o primeiro a inserir o cooperativismo na Carta 

Magna. Oito sao os dispositivos constitucionais que determinam o apoio e o estfmulo 

ao cooperativismo: o art. 5°, inciso XVIII, disp6e que a criac;ao de cooperativas 

independe de autorizac;ao e veda a intervenc;ao estatal em seu funcionamento; o art. 

146, inciso Ill, alfnea c, estatui que cabe a lei complementar estabelecer adequado 

tratamento tributario ao ato cooperative; o art. 17 4, no § 2°, estabelece que a lei 

apoiara e estimulara o cooperativismo; no § 3°, o mesmo artigo determina que o 

Estado favorecera a organizac;ao da atividade garimpeira em cooperativas; e no§ 4°, 

dispoe que tais cooperativas terao prioridade na explorac;ao de jazidas de minerais 

garimpaveis; o art. 187, inciso VI, estabelece que, relativamente ao planejamento e a 

execuc;ao de politica agricola, deve ser levado em conta, especialmente, o 

cooperativismo; o art. 192 inclui as cooperativas de credito no sistema financeiro 
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nacional; e, finalmente, o art. 47, § 7°, do ADCT, ainda no que se refere as 

cooperativas de cn§dito, dita regras relativas ao mercado financeiro .. 

Os tres primeiros dispositivos supracitados tratam, de forma geral, das 

cooperativas e do cooperativismo, possuindo caracteristicas principiol6gicas. Os 

outros cinco dirigem-se a ramos especificos de cooperativas. Percebe-se, assim, 

que o legislador constituinte originario dedicou-se a uma politica de fomento as 

cooperativas, constitucionalizando um verdadeiro sistema cooperativista. Segundo 

BECHO (2005, p. 125) "este fenomeno de constitucionalizac;ao do cooperativismo se 

deve a um trac;o marcante da Constituigao de 1988: uma transigao da preocupagao 

do individual para o coletivo, adotando uma filosofia voltada para o Estado Social. E 

o cooperativismo se apresenta, assim, como uma possibilidade de soluc;ao para esta 

transic;ao". 

Vale ressaltar que, apesar de a Lei 5.764/71 ser anterior a Constituigao de 

1988, houve sua recepgao pelo texto constitucional vigente. 

Cabe uma referencia as cooperativas sob o enfoque do Novo C6digo Civil (Lei 

10.406, de 1 0.01.2002), com o qual, a importEmcia que as cooperativas tin ham 

assumido no cenario nacional pode ser sentida pela inclusao do Capitulo VII no Livro 

II, referente ao Direito de Empresa, especialmente dedicado a esse tipo tao peculiar 

de sociedades. 0 capitulo e formado por apenas quatro artigos: 1.093 a 1.096. 0 

legislador iniciou o capitulo evitando qualquer tipo de polemica sabre o 

posicionamento da nova legislac;ao civilista como norma geral, e a aplicac;ao 

subsidiaria da Lei 5.764/71, que e a legislagao especial, em vigor, para as 

sociedades cooperativas, quando disp6s, no art. 1.093 do referido diploma legal: A 

sociedade cooperativa reger-se-a pelo disposto no presente Capitulo, ressalvada a 

legislagao especial." Tal disposigao vem confirmada pelo art. 1.096, No que a lei for 
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omissa, aplicam-se as disposigoes referentes as sociedades simples, resguardadas 

as caracteristicas do art.1.094, este artigo revela as caracteristicas das sociedades 

cooperativas. Vale lembrar que a Lei 5.764/71 tambem estabeleceu tais 

caracteristicas, em seu art. 4°, positivando, assim, varios dos chamados principios 

cooperativistas. 

Par ultimo, o art. 1.095, assim como os arts. 11 e 12 da lei cooperativista, 

determinou que a responsabilidade dos s6cios das cooperativas possa ser limitada 

ou ilimitada, conforme estabelega a assembleia de fundagao, no estatuto social. A 

novidade trazida, em seu paragrafo primeiro, refere-se ao fato de que, nas 

cooperativas de responsabilidade limitada, os s6cios responderao nao s6 ate o valor 

de suas quotas-parte, mas, tambem, por eventuais prejuizos apurados nas 

operagoes sociais, conforme a participagao de cada urn deles nestas operagoes. 

3.5 CARACTERIZACAO DO ATO COOPERATIVO 

De acordo com a Lei NQ 5. 764/1971, artigo 79 Denomina-se atos cooperatives 

os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e 

pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecugao dos objetivos 

sociais, Paragrafo unico, 0 ato cooperative nEIO implica operagao de mercado, nem 

contrato de compra e venda de produtos ou mercadorias. 

No entanto a interpretagao literal do artigo 79 da Lei 5.764/71, no sentido de 

que apenas as operagoes diretas entre as sociedades cooperativas e seus 

associados se enquadram no conceito legal de ato cooperative, e tal interpretagao 

torna a associagao de pessoas sem meios de realizar a atividade econ6mica, sem 

proveito para o associado, que de fato, visam fundamentalmente ganho econ6mico 
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pela viabilizagao da oferta e gestao coletiva de seus servigos profissionais 

aut6nomos para terceiros, a serem organizados par entidade associativa sem fins 

lucrativos, administrados e controlada coletivamente par meio de assembleias com 

poder de eleigao, fiscalizagao e destituigao de seus dirigentes, a qual, 

subsidiariamente, prestara beneffcios e utilidades de carater comunitario aos 

associados, nas areas de saude e educagao, na medida em que dispuser de 

estrutura economica que viabilize a contratagao destes. 

A Lei 5.764/71 (Lei das Sociedades Cooperativas), em seu artigo 4° define as 

cooperativas da seguinte forma: "As cooperativas sao sociedades de pessoas, com 

forma e natureza jurfdica pr6prias, de natureza civil, nao sujeitas a faiE§ncia, 

constitufdas para prestar servigos aos associados. "Diante da expressao da Lei, fica 

clara que existe interesse da Nagao em desenvolver as cooperativas, principalmente 

quando os indicadores estatfsticos mostram aqueles numeros alarmantes sabre a 

taxa de desemprego no pafs, e uma solugao interessante com certeza seria a 

Cooperativa de Trabalho, com o objeto social que consiste na atividade de mediagao 

dos interesses profissionais dos associados na oferta dos servigos dos seus 

associados, na cobranga e no recebimento de honorarios, o registro, controle e 

repasse dos honorarios recebidos e a apuragao e cobranga das despesas da 

sociedade, mediante rateio na proporgao direta da fruigao dos servigos pelos 

associ ados. 

Um bam entendimento pode-se extrair da jurisprudencia de nossos tribunais. 

Par ser a mais festejada e prestigiada de todas as ligoes (objeto de inumeras 

remissoes nas diferentes instancias do Poder Judiciario), reproduziremos o 

elucidative ensinamento do magistrado Silvio Dobrowolski (que tem como fonte 

inspirada Walmor Franke, o maior expoente do direito cooperative patrio), citado, par 
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exemplo, pelo Min. Garcia Vieira no RESP 36.887-1 - PR, e pelo Min. Dem6crito 

Reinaldo no RESP 109.711-RS (cujas deliberagoes constituem esteio a Sumula 262 

do STJ): 

A cooperativa e uma especie de sociedade que tem fins nao lucrativos pr6prios. Ela tem a 
finalidade de auxiliar o desenvolvimento econ6mico de seus associados, os cooperados. 
Par isso, de regra fica de fora da incidencia do Impasto de Renda sabre pessoas jurfdicas, 
cuja base de calculo e o Iuera das empresas. Como a cooperativa par si, nao deve ter Iuera
par natureza ela nao visa ao Iuera, os resultados positives alcan<;:ados par ela em suas 
operac;oes pertencem aos cooperados, e nao a ela - ha de estar em situac;ao de nao 
incidencia. 
E precise anotar as diversas especies de neg6cios, ou atos negociais quem podem ser 
praticados pelas cooperativas. 
Surge, em primeiro Iugar, o chamado ato cooperative, tambem chamado neg6cio-fim ou 
negocio cooperative, ou ainda, os neg6cios internes, isto e, as relac;oes entre a cooperativa e 
os cooperados. E aqui que M o recebimento das mercadorias, dos produtos dos cooperados, 
como exemplo que se adapta a especie sob exame, de cooperativa de produtores rurais 
e,posteriormente, ha devoluc;ao a estes do resultado da venda daqueles produtos rurais.Esse 
neg6cio-fim, evidentemente, e o ato cooperative basico, fundamentai.Esse, e clara, 
normalmente correndo, nao podera se sujeitar a tributac;ao do Impasto de Renda porque nao 
ha Iuera para a pessoa jurfdica. 
As cooperativas, para chegar a esse neg6cio-fim, precisam praticar alguns atos com 
terceiros, que sao os pressupostos necessaries para a realizac;ao dos atos cooperativos.Se a 
cooperativa recebeu a produc;ao de um cooperado, precisa vender essa produc;ao a 
terceiros.Esse tipo de neg6cio constitui os chamados neg6cios externos ou neg6cios de meio 
- sao os atos-meios para que se realize o ato cooperative - ou ainda neg6cios de 
contrapartida: sao as vendas dos produtos recebidos para terceiros.Af tambem, e clara, se 
esta dentro da finalidade da cooperativa, pais esses atos sao atos derivados do ato 
cooperative, sao decorrentes da func;ao especifica das cooperativas, e par isso, normalmente, 
estao fora da incidencia do Impasto de Renda. 
Em terceiro Iugar, existem ainda outros neg6cios ou atos que sao acess6rios ou auxiliares 
para a boa administrac;ao da cooperativa: contratar empregados, alugar salas, vender 
im6veis, vender maquinas velhas, vender resfduos de beneficiamento, ou produtos 
estragados, e outras alienac;oes eventuais. Af, a cooperativa estara agindo, nao como uma 
sociedade comercial, mas como qualquer pessoa em atividade nao comercial, como 
associado civil que e, procurando, nao o Iuera, mais simplesmente a mais valia na forma de 
ganho.Estes neg6cios tambem estao de fora da incidencia do Impasto de Renda. 
A quarta modalidade de neg6cios que pode ser praticada pelas cooperativas sao os atos 
chamados vinculados a finalidade basica. Serao os neg6cios com o nao associados, sao 
autorizados pela Lei das Cooperativas nos artigos 85, 86 e 88.Sao os neg6cios com os nao 
associados ou os investimentos em sociedades nao cooperatives. Esta e uma abertura que a 
lei deu, para que as cooperativas tenham condic;oes de melhor funcionamento, porque 
poderao aproveitar uma capacidade ociosa na sua maquinaria, ou terao possibilidade de 
aplicar o dinheiro em investimentos, em vez de deixar o dinheiro parado. A lei autorizou que 
as cooperativas efetuassem esse tipo de transac;oes.Sao atividades nao ligadas ao objetivo 
principal; mas, de algum modo, com ele relacionadas, pais visam a dar uma melhor 
capacidade, um aproveitamento maior as virtualidades, as potencialidades da cooperativa. 
Esse tipos de neg6cio, segundo a lei, estarao, evidentemente, sujeitos ao Impasto de Renda. 
Par fim, existe uma quinta especie de neg6cios que podem ser praticados pelas cooperativas. 
Podem no sentido fatico, mas nao no sentido jurfdico, porque sao neg6cios vedados pela lei. 
( ... ) 0 art. 24, 3°, profbe as cooperativas de distribuir vantagens a associados e a outras 
pessoas ( ... ) Esse tipo de transac;ao nao e permitido. ( ... ) Parece clara que, praticando 
neg6cios ilegais, a cooperativa deixa de atuar como sociedade cooperativa, ou seja, como 
aquela associac;ao que visa apenas a melhorar as condic;oes econ6micas dos associados. 
(MEINEN, 2003, p. 19) 



25 

A compreensao exata, no entanto, do que seja uma relagao cooperativa, 

especialmente para fins tributaries, requer exame caso a caso das atividades 

permitidas aos diferentes tipos de cooperativas, mas sempre com a finalidade de 

auxiliar o desenvolvimento econ6mico de seus associados, os cooperados, ela nao 

visa Iuera, os resultados positivos alcangados par ela em suas operagoes pertencem 

aos cooperados. 

3.6 REGIME TRIBUTARIO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislagao 

especifica nao terao incidencia do impasto sabre suas atividades econ6micas, de 

proveito comum, sem objetivo de Iuera. 

E vedado as cooperativas distribuirem 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, excetuados os juros ate o 

maximo de 12% (doze par cento) ao ana, atribuidos ao capital integralizado. A 

inobservancia desta regra importara tributagao dos resultados, na forma prevista no 

regulamento do impasto de renda da mesma forma que as demais empresas. 

Conforme determina a legislagao, as sociedades cooperativas que 

obedecerem ao disposto na legislagao especifica pagarao o impasto calculado tao 

somente sabre os resultados positivos das operagoes e atividades que sao 

estranhas as suas finalidades. Dentre essas operagoes estranhas as suas 

finalidades encontram-se as seguintes: 

a) de comercializagao ou industrializagao, pelas cooperativas agropecuarias 

au de pesca, de produtos adquiridos de nao associados, agricultores, pecuaristas ou 
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pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para 

suprir capacidade ociosa de suas instalag6es industriais; 

b) de fornecimento de bens ou servigos a nao associados, para atender aos 

objetivos sociais; 

c) de participagao em sociedades nao cooperativas, publicas ou privadas, 

para atendimento de objetivos acess6rios ou complementares. 

No Regime do Lucro Presumido, Lei N° 9.430, de 27 de dezembro de 1996: 

em seu Art. 25. 0 lucro presumido sera o montante determinado pela soma das 

seguintes parcelas: 

I - o valor resultante da aplicac;ao dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n° 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, auferida no perfodo de apurac;ao de que trata o art. 1 o desta Lei; 

II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos lfquidos auferidos em aplicac;oes 
financeiras, as demais receitas e os resultados positives decorrentes de receitas nao 
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele 
mesmo perfodo. 

No especifico caso das cooperativas de trabalho que e o objeto em analise as 

bases de Calculo para o Impasto sobre a Renda da Pessoa Jurfdica e da 

Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido, deve-se tomar o valor bruto e aplicar o 

percentual de 32% (trinta e dois por cento), para ambos, e do valor apurado aplicar o 

percentual do tributo que e 15% (quinze por cento) para o Impasto sobre a Renda da 

Pessoa Juridica e o percentual de 9% (nove por cento) para a Contribuigao Social 

sobre o Lucro Liquido. 
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3.7PRINCIPAIS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS COOPERATIVAS DE 

TRABALHO 

Os principais tributes federais incidentes sabre a cooperativa de trabalho sao: 

3.7.1 Programas de lntegrac;ao Social e de Formac;ao do Patrim6nio do Servidor 

Publico- Folha de Salaries 

As sociedades cooperativas que praticarem exclusivamente operac;oes com 

cooperados ficam sujeitas ao recolhimento da contribuic;ao para o PIS a aliquota de 

1% (um por cento) calculada sabre o total de pagamento das remunerac;oes de seus 

empregados. A base de calculo e o total de pagamento mensal de seus 

empregados, ou seja, o total dos rendimentos do trabalho assalariado de qualquer 

natureza, tais como salaries, gratificac;oes, comissoes, adicional de ferias, 

quinqu€mios, adicional noturno, horas extras, 13° salario, repouso semanal 

remunerado e diarias superiores a cinquenta por cento do salario. Nao integra a 

base de calculo: o salario familia, o aviso previa indenizado, o FGTS pago 

diretamente ao empregado na rescisao contratual e a indenizac;ao por dispensa, 

desde que dentro dos limites legais. 

3.7.2 Programas de lntegrac;ao Social e de Formac;ao do Patrim6nio do Servidor 

Publico- Faturamento 

De acordo como artigo 2° da Lei NQ 9.718/98, a base de calculo do PIS sera o 

faturamento, que corresponde a receita bruta da pessoa juridica, entende-se por 
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receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo 

irrelevante o tipo de atividade par ela exercida e a classificagao contabil adotada 

para as receitas. 

As cooperativas de trabalho estao sujeitas a tributagao de PIS sobre a sua 

receita, da mesma forma que as demais empresas. 

A Lei NQ 9.715/1998 art. 8°, inciso I e a MP NQ 2.158-35/01, apresenta 

aliquota do PIS no Regime Cumulative de 0.65% (sessenta e cinco centesimo por 

cento), e de acordo com a MP NQ 66/02 convertida na Lei 10.637/02, com alteragoes 

das Leis NQ 10.684/03 e 10.833/03, 10.665/03, 10.925/04 e 11.196/05, no Regime 

Nao Cumulative de 1 ,65%, incidindo sobre as receitas auferidas a partir de 

01/12/2002. 

As sociedades cooperativas de acordo com a solugao de consulta NQ 260 de 

28 de junho de 2005 pela superintendencia regional da receita federal 7° regiao 

determina que "CUMULATIVIDADE-SOCIEDADE COOPERATIVAS. As sociedades 

cooperativas permanecem sujeitas as normas da contribuigao para o PIS, vigentes 

anteriormente a data da lei 10.367, de 30 de dezembro de 2002, subordinando-se, 

assim, ao regime da cumulatividade". Sendo assim as cooperativas de trabalho 

independentemente do regime tributario escolhidos, real, presumido ou arbitrado, 

serao tributados pelo PIS a aliquota de 0,65% (sessenta e cinco centesimos tres por 

cento). 

3.7.3 Contribuigao Para o Financiamento da Seguridade Social 

De acordo com a Lei NQ 9.718/98, artigo 2°, a base de calculo da COFINS eo 

faturamento, que corresponde a receita bruta da pessoa juridica, entende-se por 
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receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo 

irrelevante o tipo de atividade par ela exercida e a classificagao contabil adotada 

para as receitas. 

A Lei NQ 9.718/98 em seu artigo 8° apresenta a aliquota de 3,00% (tres par 

cento), para as empresas sujeitas a COFINS cumulativa. Para as empresas sujeitas 

a COFINS nao-cumulativa de que trata a Lei 10.833/2003 em seu artigo 1° a ali quota 

sera de 7,60% , que incidira sabre as receitas auferidas a partir de 01/02/2004. 

De acordo com a Lei NQ 10.833 de 29 de dezembro de 2003 em seu artigo 

10°. Permanecem sujeitas as normas da legisla<;:ao da COFINS, vigentes anteriormente a 
esta Lei, nao se lhes aplicando as disposi<;:oes dos arts. 1° a 8°: 

VI - sociedades cooperativas, exceto as de produ<;:ao agropecuaria, sem prejuizo 
das dedu<;:6es de que trata o art. 15 da Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, e o art. 17 da Lei nQ 10.684, de 30 de maio de 2003, nao lhes aplicando as disposi<;:oes 
do § 7Q do art. 3Q das Leis nQs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e as de consumo; (Reda<;:ao dada pela Lei n° 10.865, de 2004). 

De acordo com o exposto as sociedades cooperativas de trabalhos tem sua 

tributagao da COFINS no regime cumulativo, ou seja, sua aliquota e de 3,00% 

(tres par cento) independente do tipo de regime de apuragao dos tributos escolhida, 

Iuera real, presumido ou arbitrado. 

A Lei 10.833/2003 em seu artigo 30 menciona a retengao de PIS e COFINS, 

Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas juridicas a outras pessoas jurfdicas de 
direito privado, pela presta<;:ao de servi<;:os de limpeza, conserva<;:ao, manuten<;:ao, seguran<;:a, 
vigiiEmcia, transporte de valores e loca<;:ao de mao-de-obra, pela presta<;:ao de servi<;:os de 
assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao de credito, sele<;:ao e riscos, administra<;:ao de 
contas a pagar e a receber, bem como pela remunera<;:ao de servi<;:os profissionais, estao 
sujeitos a reten<;ao na fonte da Contribui<;:ao Social sobre o Luera Liquido- CSLL, da COFINS 
e da contribui<;ao para o PIS/PASEP. 
§ 1 o 0 disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por: 
1 - associa<;6es, inclusive entidades sindicais, federa<;:6es, confedera<;:oes, centrais sindicais e 
servi<;:os sociais aut6nomos; 
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas; 
Ill- funda<;oes de direito privado; ou 
IV- condomfnios edilicios. 

A Solugao de Consulta NQ 38, de 26 de abril de 2006, da superintendencia 

regional da receita federal 1a Regiao Fiscal, sabre a COFINS determina que, 
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"RETENc;Ao POR PESSOA JURiDICA DE DIREITO PRIVADO, PAGAMENTO A 

COOPERATIVA DE PRESTAc;Ao DE SERVIc_;OS NAO PROFISSIONAIS. NAO 

INCIDENCIA. Os pagamentos efetuados por pessoa juridica de direito privado a 

cooperativa de trabalho por servigos nEw profissionais nao estao sujeitos a retenc;ao 

na fonte a que refere o art. 30 da lei 10.833/2003". 

Percebe-se bern a diferenc;a na retenc;ao ou nao retenc;ao da COFINS, no art. 

30 da Lei 10.833/2003 quando determina a retenc;ao nos pagamentos efetuados 

pelas pessoas juridicas a outras pessoas juridicas de direito privado, pela prestac;ao 

de servic;os prafissionais, enquanto que a solugao de consulta NQ 38 da SRF 

menciona a nao retenc;ao para prestac;ao de servigos nao profissionais. Deve-se ter 

sempre bern clara qual o objeto social da cooperativa para entao analisar cada caso 

de incidencia ou retenc;ao. 

3.7.4 Contribuigao Social sobre o Luera Liquido 

lnstituida pela Lei 7.689, em 15 de dezembra de 1988, com exigencia 

tributaria para janeiro de 1989, incidindo sobre o resultado do exercicio, antes da 

provisao para o impasto de renda, com aliquota inicial de 8%, (oito por cento). Ap6s 

varias alterac;oes na legislagao hoje se mantem em 9% (nove por cento). 

Em 2004, atraves da Lei 10.865/04, o Legislador entendeu que as 

cooperativas que se mantiverem segundo as regras da Lei 5.764/71, legislagao 

especifica das cooperativas e se mantendo dentra dos Atos Cooperados nao 

incidindo sobre o Iuera liquido. A Lei 10.865/2004 dispoe o seguinte: "Art. 39. As 

sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislac;ao especifica, 
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relativamente aos atos cooperatives, ficam isentas da Contribuigao Social sobre o 

Lucro Liquido- CSLL". 

lsto trouxe um alento as cooperativas e aos cooperados, pacificando assim o 

entendimento conflituoso. 

3.7.5 Impasto de Renda Retido na Fonte de Pessoa Jurfdica 

0 decreta N°. 3.000, de 26 de margo de 1999, em seu artigo 652 apresenta o 

seguinte. 

Art. 652. Estao sujeitas a incidencia do impasto na fonte a alfquota de um e meio par cento 
as importancias pagas ou creditadas par pessoas jurfdicas as cooperativas de trabalho, 
associac;oes de profissionais ou assemelhadas, relativas a servic;os pessoais que lhes forem 
prestados por associados destas ou colocados a disposic;ao (Lei n° 8.541, de 1992, art. 45, e 
Lei n° 8.981, de 1995, art. 64). 
§ 1° 0 impasto retido sera compensado pelas cooperativas de trabalho, associac;oes ou 
assemelhadas com o impasto retido par ocasiao do pagamento dos rendimentos aos 
associados (Lei n° 8.981, de 1995, art. 64, § 1°). 
§ 2° 0 impasto retido na forma deste artigo podera ser objeto de pedido de restituic;ao, desde 
que a cooperativa, associac;ao ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano
calendario, a impossibilidade de sua compensac;ao, na forma e condic;oes definidas em ato 
normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei n° 8.981, de 1995, art. 64, § 2°). 

Verifica-se que qualquer pagamento efetuado a Cooperativa de Trabalho 

havera a retengao na fonte, o percentual em bora 1,5% (um e meio por cento), 

percentual baixo e ainda considerado como um adiantamento do devido, em uma 

rapida analise pode crer que havera mais tributagao, porem e preciso considerar que 

em sendo um Ato Cooperado, nao havera tributagao sobre este valor. Tanto e 

assim que no mesmo artigo o legislador assim se expressa, "0 impasto retido na 

forma deste artigo podera ser objeto de pedido de restituigao, desde que a 

cooperativa, associagao ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-

calendario". A comprovagao deve ser feita a cada ano-calendario, ou seja, os 

valores retidos vao se constituindo em credito junto a Receita Federal do Brasil, e 
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estes poderao ser compensados ap6s o encerramento do ano-calendario desde que 

devidamente comprovados. 

Voltando o nosso olhar para a Constituic;ao Federal de 1988 em seus artigos: 

Art. 146. Cabe a lei complementar: 
Adequado tratamento tributario ao ato cooperative praticado pelas sociedades cooperativas. 
Art. 17 4. Como agente normativo e regulador da atividade econ6mica, o Estado exercera, na 
forma da lei, as fungoes de fiscalizac;ao, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor publico e indicativa para o setor privado. 
§ 2°- A lei apoiara e estimulara o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

Percebe-se que existe interesse em incentivar o cooperativismo, e a 

expressao da Constituic;ao, no entanto a Legislac;ao Tributaria conflita com a 

Constituic;ao Federal, principalmente se considerarmos uma pequena cooperativa 

onde sao aplicados os princfpios e nas letras de VASCONCELOS (2001, p. 34) 

"Essas cooperativas surgem, entao, como urn expediente importante para, ao 

menos, reduzir os impactos sabre o trabalhador da globalizac;ao p6s-modernidade 

econ6mica". E a manifestac;ao da realidade dos trabalhadores desqualificados, 

despreparados e sem condic;oes de crescer reunem-se em cooperativas para 

amenizar a condic;ao adversa, em busca da sobrevivencia e a possibilidade de 

qualificac;ao, uma vez que em grupo as oportunidades podem se multiplicar. 

3.7.6 Impasto de Renda Retido na Fonte do Pagamento ao Associado 

Ao cooperado que retira o seu rendimento pelos servic;os prestados atraves 

da cooperativa tern retenc;ao de Impasto de Renda, aplicando-lhe os mesmos 

descontos na fonte de acordo com a Tabela de Pagamento da Pessoa Fisica, ou 

seja, recebe o mesmo tratamento tributario que funcionarios e aut6nomos. 
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Para o ano de 2008 a tabela de Descontos para o Impasto de Renda, 

segundo a Lei n° 11.482, de 31 de maio de 2007, e a seguinte: 

Tabela Progressiva Mensal 

Base de Calculo (R$) Aliquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) 

Ate 1.372,81 - -

De 1.372,82 ate 2.743,25 15 205,92 

Acima de 2.743,25 27,5 548,82 

Nos limites da tabela acima, muitas vezes o cooperado pode nao atingir o 

desconto de Impasto de Renda na Fonte, impossibilitando assim a compensac;ao 

prevista no Decreta 3.000/99, Art. 652 e mesmo quando atinge, s6 podera ser 

compensado, no ano seguinte e ap6s a devida comprovac;ao. 

3.7.7 Impasto de Renda Pessoa Juridica 

A Lei N° 5. 764, de 16 de dezembro de 1971 , em seus artigos Art. 86. As 

cooperativas poderao fornecer bens e servic;os a nao associados, desde que tal 

faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente 

lei, e Art. 111. Serao considerados como renda tributavel os resultados positives 

obtidos pelas cooperativas nas operac;oes de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta 

Lei. 

A soluc;ao de Consulta NQ 553 de 06 de dezembro de 2007, publicada no 

Diario Oficial da Uniao em 08 de fevereiro de 2008, apresenta o seguinte: 

ASSUNTO: Impasto sabre a Renda de Pessoa Jurfdica - IRPJ 
EMENTA: SOCIEDADES COOPERATIVAS. Nao sao tributados pelo impasto de renda os 
resultados positives obtidos pela cooperativa de trabalho, quando decorrentes da oferta de 
servigos a terceiros, sempre que esses servigos tenham resultado do esforgo comum dos 
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associados. Trata-se dos atos cooperatives, que sao aqueles praticados entre as 
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando 
associadas, para a consecuc;ao dos objetivos sociais. Os resultados positives obtidos pela 
pratica dos atos nao cooperatives sao tributados com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado. Nao sendo obrigada a tributac;ao do impasto de renda pelo lucro real, a sociedade 
cooperativa pode optar pela tributac;ao do lucro obtido com a pratica dos atos nao 
cooperatives com base no lucro presumido, aplicando, sabre a receita bruta dessas 
atividades, os percentuais de presunc;ao previstos em lei, de acordo com a natureza de suas 
atividades. A prestac;ao de servic;os em geral se sujeita a tributac;ao de 32% da receita bruta, 
podendo o percentual ser reduzido a 16% sea receita bruta nao for superior a R$ 120.000,00 
anuais. 

Fica clara na legislagao que sera tributado aquila que for considerado "Ato 

Nao Cooperado", o "resultado positivo", devendo optar pelo Regime Tributario 

Presumido ou Real. Com mais clareza os Rendimentos de aplicagoes Financeiras. 

Nas letras de MEINEM e DOMINGUES (2003, p. 19) "Ato Cooperado e todo 

aquele que envolve iniciativa da cooperativa, na estrita dimensao de seu objeto 

social, visando unicamente aos interesses dos cooperativados, alcangando, alem 

das relagoes tipicamente internas (cooperativa x associado x cooperativa), as 

atividades cuja natureza- conforme o ramo de atuagao- imponha a participagao de 

terceiro". 

Uma cooperativa de trabalho tem em seu ato social, contratar para os seus 

cooperados para assim cumprir com o seu objetivo social, e em fazendo isto tera um 

Ato Cooperado que nao e tributado. Restam entao os rendimentos financeiros e o 

rateio das despesas que poderiam ser qualificados como "resultados positivos", 

porem o rateio de despesas nao e uma receita, e o custo da cooperativa na busca 

de atender ao Ato Cooperado. Restando assim tributaveis as receitas financeiras. 
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3.7.8 Previdencia Social 

A remunerac;:ao do segurado contribuinte individual filiado a cooperativa de 

trabalho decorre da prestac;:ao de servic;:os por intermedio da cooperativa, as pessoas 

fisicas ou juridicas, segundo o artigo 292 da lnstruc;:ao Normativa INSS/DC N2 

100/2003. 

1) Base de Calculo 

Ao analisar o artigo 294 da lnstruc;:ao Normativa INSS/DC N2 100/2003 

encontramos as bases se calculo prevista nos artigos 292 e 293 da lnstruc;:ao 

Normativa INSS/DC N2 100/2003, essas bases de calculo, observados os limites 

minima de R$ 415,00 e maximo de R$ 3.038,99 a partir de marc;:o de 2008, 

correspond em: 

a) a remunerac;:ao paga ou creditada aos cooperados em decorrencia de seu 

trabalho, de acordo com a escriturac;:ao contabil da cooperativa; 

b) aos valores totais pagos ou creditados aos cooperados, ainda que a titulo 

de antecipac;:ao de sabras, quando nao houver discriminac;:ao entre a remunerac;:ao 

decorrente do trabalho e a proveniente da distribuic;:ao das sabras lfquidas apuradas 

no exercicio, ou tratar-se de adiantamento de sabras que ainda nao tenham sido 

apuradas por meio de demonstrativo de sabras lfquidas do exercfcio e tenham sido 

distribuidas sem a sua previa destinac;:ao por Assembleia Geral Ordinaria; 

c) aos valores totais pagos ou creditados aos cooperados, quando a 

contabilidade for apresentada de forma deficiente. 

Para efetuar o calculo da contribuic;:ao social previdenciaria devida pelo 

cooperado, aplica-se o disposto no art. 85 da lnstruc;:ao Normativa INSS/DC n° 
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100/2003, que trata sabre a contribuigao do segurado contribuinte individual, 

observando-se os seguintes percentuais: 

a) 11%, quando o cooperado prestar servigos a empresas em geral e 

equiparadas por intermedio de cooperativa de trabalho; 

b) 20%, quando o cooperado prestar servigos a pessoas flsicas e a entidade 

beneficente em gozo de isengao da quota patronal, par intermedio da cooperativa de 

trabalho; 

c) 11%, quando o cooperado prestar servigos a cooperativa de produgao 

2) Base de Calculo Especial 

Na prestagao de servigo de cooperados por intermedio de cooperativa de 

trabalho, havendo o fornecimento de material ou a utilizagao de equipamentos, 

pr6prios ou de terceiros, exceto equipamentos manuais, fica facultado a cooperativa 

de trabalho discriminar na nota fiscal ou na fatura emitida para a empresa 

contratante o valor correspondente a material ou a equipamentos, que sera excluldo 

da base de calculo da contribuigao, desde que contratualmente previsto e 

devidamente comprovado o custo de aquisigao dos materiais e de locagao de 

equipamentos de terceiros, se foro caso, conforme preve o art. 161 da IN/DC/INSS 

no 100/03, alterada pela IN/DC/INSS n° 105/04, que trata sabre as dedugoes da 

base de calculo. 

3) Obrigagoes Especificas 

De acordo com o artigo 295 da lnstrugao Normativa INSS NQ 100/2003, as 

cooperativas de trabalho e de produgao sujeitam-se as mesmas obrigagoes 

previdenciarias que as empresas em geral, relativamente: 
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a) a remuneragao paga, devida ou creditada, conforme o caso, no decorrer do 

mes, aos segurados empregados, trabalhador avulso e contribuinte individual por ela 

contratados; 

b) a remuneragao paga ou creditada a cooperado pelos servigos prestados a 

propria cooperativa, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de diregao. Esse 

procedimento tambem se aplica a cooperativa de produgao em relagao a 

remuneragao paga ou creditada aos cooperados envolvidos na produgao dos bens 

ou servigos; 

c) a arrecadagao da contribuigao individual de seus cooperados pelos 

servigos por ela intermediados e prestados a pessoas ffsicas, a pessoas jurfdicas ou 

a propria cooperativa, no caso de cooperativa de trabalho; 

d) a arrecadagao da contribuigao individual de seus cooperados pelos 

servigos a ela prestados, no caso de cooperativa de produgao; 

e) a retengao decorrente da contratagao de servigos mediante cessao de 

mao-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho tempon3rio, incidente 

sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestagao de servigos; 

f) a contribuigao incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo 

de prestagao de servigos, quando contratar servigos mediante intermediagao de 

outra cooperativa de trabalho; 

g) a contribuigao devida pela associagao desportiva que mantem equipe de 

futebol profissional, incidente sobre a receita bruta repassada a ela a tftulo de 

patrocfnio, de licenciamento e uso de marcas e sfmbolos, de publicidade, de 

propaganda e transmissao de espetaculos desportivos; 
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h) a contribuic;ao devida pelo produtor rural pessoa fisica ou pelo segurado 

especial, incidente sobre a comercializac;ao do produto rural, na condic;ao de sub

rogada; e, 

i) a contribuic;ao adicional para o custeio da aposentadoria especial, no caso 

de cooperativa de produc;ao. 

4) Recolhimento e Prazo de Recolhimento da parte da Empresa 

A cooperativa, enquanto pessoa juridica esta sujeita normalmente as 

contribuic;oes previdenciarias vertidas sobre a folha de pagamento de seus 

empregados sendo de 20% (vinte por cento) mais o percentual do RAT, mais o 

percentual de terceiros, mais a parte descontada dos empregados, com relac;ao aos 

contribuintes individuais de 20% (vinte por cento) da parte da empresa mais a parte 

descontada dos contribuintes, dos cooperativados sera recolhida somente a parte 

deles descontados. 

0 prazo de recolhimento neste caso sera dia 10 do mes subsequente ao 

laborado, prorrogando-se para 0 primeiro dia uti I posterior se 0 dia 10 nao houver 

expediente bancario. 

3.8 TRIBUTAc;Ao DO COOPERADO E DA COOPERATIVA DE TRABALHO 

No tocante aos tributos federais, a incidencia do imposto sobre a renda das 

sociedades cooperativas tern trazido enormes conflitos. As sociedades cooperativas 

sao sociedades sem fins lucrativos, por expressa determinac;ao legal, assim, nao e 

possivel a ocorrencia de lucro em atos cooperativos ou em qualquer outra atividade 

cooperativa. Esses atos devem provocar apenas resultados positivos, que sao as 

sobras, como consta do novo C6digo Civil. 
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Os associados sao segurados obrigat6rios, assim como os empresarios, o 

associado eleito para cargo de diregao na sociedade cooperativa, os aut6nomos, os 

trabalhadores associados a cooperativa de trabalho que nessa qualidade presta 

servigo a terceiros. 

3.8.1 Tributagao da Cooperativa de Trabalho 

As sabras sao o resultado positivo alcangado pela cooperativa, ap6s o 

pagamento de todas as suas despesas. Este resultado deve ser dividido por todos 

os cooperados. Porem, a divisao nao se dara em relagao as quotas-partes, mas sim 

em razao dos servigos usufrufdos, ou seja, na proporgao do esforgo realizado 

durante o ano, independente da quantidade de quotas-partes que possua cada 

cooperado. Estas sabras serao incorporadas a remuneragao previamente fixada 

para cada cooperado. Assim, ap6s a repartigao, a sociedade tera resultado contabil 

igual a zero. E isso que significa, para a cooperativa, nao ter lucro. Quando ocorrem 

prejufzos, estes tambem devem ser repassados aos cooperados, utilizando-se os 

mesmos criterios do rateio de sabras, como determina a legislagao do Impasto de 

Renda, as cooperativas, necessariamente, darao resultado neutro ou igual a zero. 

Logo, se a cobranga do Impasto sobre a renda tem por base de calculo a obtengao 

de lucro, e as cooperativas nao tem lucro, elas nao estao sujeitas ao recolhimento 

deste impasto, mesmo que a legislagao assim o determine. No entanto, as sabras do 

exercicio podem ser originadas da pratica de atos nao cooperatives. Neste caso, 

nao podera haver a repartigao das sabras. Estes valores devem ser contabilizados 

no FATES- Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social- que e indivisivel, 

conforme art. 4°, VIII, da lei cooperativista, e oferecida a tributagao. Ao realizar estas 
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operac;oes, as cooperativas se despem de suas caracteristicas habituais e atuam 

como concorrentes das empresas mercantis, com o que devem recolher o impasto 

sabre a renda, como qualquer sociedade comercial. 0 art. 111 da Lei 5.764/71 vem 

corroborar este pensamento, ja que determina que "serao considerados como renda 

tributavel os resultados positives obtidos pelas cooperativas nas operac;oes de que 

tratam os arts. 85 86 e 88 desta lei". Tais operac;oes sao justamente os atos nao 

cooperatives. No que diz respeito a incid€mcia de Impasto de Renda sabre as 

aplicac;oes financeiras das cooperativas, a controversia nao e menor. Quando se faz 

uma aplicac;ao financeira, podem-se obter resultados negatives, neutros ou 

positives, sendo que estes ultimos comporao a base de calculo do impasto de renda. 

As cooperativas, quando fazem aplicac;ao financeira no mercado, nao estao 

perseguindo Iuera, apenas tentando manter o poder aquisitivo da moeda. 

As cooperativas de trabalho estao sujeitas a tributac;ao de PIS e COFINS da 

mesma forma que as demais empresas, sendo a base de calculos destes tributos o 

faturamento bruto e nao o Iuera. 

3.8.2 Tributac;ao do Cooperado 

0 cooperado nao recebe salario. 0 cooperado e reembolsado pela 

Cooperativa da receita que esta aufere pelo fruto dos servic;os que ele prestou a 

terceiros par intermedio da mesma. 

A propria legislac;ao previdenciaria trata tal remunerac;ao recebida pelos 

associados das Cooperativas de Trabalho da qual fazem parte como retribuic;ao 

pelos servic;os que prestem a pessoas juridicas par intermedio delas nao se 

referindo, portanto, a salario, sabre esta remunerac;ao sera recolhido a previdencia 
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social de 11% ate o limite da tabela. E ainda tera reten<;ao do Impasto de renda 

conforme a tabela progressiva que pode ser de 15% ou 27,50%. 

3.8.3 Comparagao da Tributagao entre Cooperativa de Trabalho e Sociedade 

Empresaria Tributada pelo Lucro Presumido. 

Pode-se constatar inclusive com a leitura do artigo 4° da Lei n°. 5.765/71, que 

as diferengas entre uma cooperativa de trabalho e uma sociedade empresaria sao 

significativas. 

No quadro abaixo se percebe com facilidade algumas diferengas. 

SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIEDADE EMPRESARIA 
Sociedade de pessoas. Sociedade de capital. 
Sem fins lucrativos. Visa lucros. 
Objetivo principal pre star servi<;:os aos Objetivo principal gerar lucro para os s6cios. 
cooperados. 
Associado presta servi<;:o como autonomo. Trabalho subordinado. 
Risco e dos cooperados. Risco e dos em_Qresarios. 
Gestao democratica - cada cooperado tem 0 montante de capital investido pelo s6cio 
direito apenas a um voto. determina o poder de mando na sociedade. 
Assembleias: quorum e baseado no numero de Assembleias: quorum e baseado no capital. 
cooperados. 
Dirigente: eleitos pelos cooperados. Dirigente: dono da empresa. 
Polftica de negoc1o: definida pelos Polftica de neg6cios: definida pelos donos 
cooperados em assembleia. da empresa. 
Numero ilimitados de associados. Numero limitado de s6cios. 
Retorno das sobras proporcional ao valor Lucro proporcional ao montante de capital 
das opera<;:oes de cada cooperado. investido pelo s6cio. 
Remunera<;:ao dos trabalhadores Empregados com salario pre-estabelecido. 
cooperados de acordo com a produ<;:ao. 

Fonte: OCEPAR- Adaptado pelos autores 

A principal diferenga e o objetivo distinto entre elas, a cooperativa tern como 

objetivo principal, prestar servi<;os para os cooperados e a sociedade empresaria 

objetiva gerar lucro para seus s6cios. 

Apresenta-se abaixo quadro comparative entre os principais tributes federais 

incidentes entre a cooperativa de trabalho e uma sociedade empresaria de mesmo 

ramo de atividade, tributadas pelo regime de lucro presumido. 
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TRIBUTACAO DA COOPERATIVA DE TRABALHO- LUCRO PRESUMIDO 

ATO 
TRIBUTOS COOPERATIVO ATO NAO COOPERATIVO SOCIEDADE EMPRESARIA 

PIS- Folha 
Pagamento 1,00% 1,00% 0,00% 
PIS -
Faturamento 0,65% 0,65% 0,65% 

CO FINS 3,00% 3,00% 3,00% 

CSSL 2,88% 2,88% 

IR 4,80% 4,80% 
Fonte autores. 

Pode-se verificar que quando a cooperativa de trabalho executar atos 

cooperativos ela tera como encargos tributarios somente o PIS sabre o faturamento 

no percentual de 0,65%, a COFINS no percentual de 3,00%, que sao tributos 

incidentes sabre sua receita bruta e o PIS sabre a folha de pagamento no percentual 

de 1%, Quando a Cooperativa de trabalho executar atos nao cooperativos ela tera 

incidencia dos tributos igualmente a uma sociedade empresaria do mesmo ramo de 

atividade, com uma diferenciagao quanta ao PIS sabre folha de pagamento que a 

cooperativa sempre sofrera esta incidencia e a sociedade empresaria nao. 

Quanta ao Impasto sobre a Renda da Pessoa Juridica, a legislagao determina 

um adicional de 10% (dez por cento) quando a Base de calculo atingir o valor de R$ 

20.000,00 no mes ou R$ 60.000,00 no trimestre, uma vez que no presumido o 

recolhimento e trimestral, ja a Contribuigao Social sobre o Lucro liquido nao tem o 

adicional. Ainda ha a retengao do Impasto de sobre a renda na fonte no percentual 

de 1,5% sobre o valor da nota fiscal emitida conforme o que determina o decreta No 

3.000/1999 em seu artigo 652, alem da dificuldade de compensagao, podendo ser 

compensado apenas no ano seguinte com o IR retido do cooperado. 

A cooperativa de trabalho deveria prestar servigos a terceiros sempre atraves 

de seus cooperados, assim seus custos seriam menores por nao haver tributos 
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incidentes sabre as sabras e estaria atingindo por completo os objetivos da 

cooperativa de trabalho. 

3.8.4 Comparac;ao da Tributac;ao entre Cooperados e S6cios de Sociedade 

Empresaria 

0 cooperado da cooperativa de trabalho e o s6cio da sociedade empresaria 

tern a mesma intenc;ao, que seria atraves do desenvolvimento de sua atividade 

profissional atingir a melhor remunerac;ao liquida e ambos sofrem a mesma 

tributac;ao de acordo com a tabela abaixo. 

TRIBUTOS COOPERADO SOCIO EMPRESARIO 

INSS 11% 11% 

IRRF 15% A 27.50% 15% A 27.50% 

Fonte autores 

Os tributos incidentes sabre a remunerac;ao auferida pelos cooperados e 

s6cios de sociedades empresarias aparentemente sao iguais, INSS de 11% ate o 

limite da tabela e o IRRF que varia de 15% a 27,5% dependendo do valor da 

remunerac;ao. Este fato impacta fortemente no cooperado, pois de tudo que recebe 

deve recolher o Impasto sabre a Renda da Pessoa Ffsica e a Previdencia Social. E 

neste sentido o empresario que objetiva o Luera leva vantagem reduzindo o seu pr6 

Iabore, fixando-o num valor que lhe interessa para a contribuic;ao a previdencia 

social, diminuindo assim a carga tributaria e optando pela distribuic;ao do Iuera que 

nao tern tributac;ao, recolhendo estes tributos apenas sabre o valor do pr6 Iabore. 
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3.8.5 Reflexos da Tributagao 

A tributagao da cooperativa de trabalho mesmo em seus atos cooperatives, 

sendo tributada pelo PIS e a COFINS igualmente a uma sociedade empresaria, e 

uma discussao muito atual nos tribunais, muitas cooperativas estao com processes 

na justiga para deixar de recolher estes tributos. Sao isentas do impasto de renda e 

da CSSL em seus atos cooperatives, pais que objetiva o Iuera, o que nao ocorre no 

caso de cooperativa. Vista que a cooperativa tem seu objetivo principal prestar 

servigos aos seus associados cooperados, com a intengao de contribuir para o 

desenvolvimento de uma atividade economica de proveito comum, sem objetivo de 

Iuera. 

Os cooperados ao receber sua remuneragao por prestar servigos atraves da 

cooperativa sao tributados como um autonomo, sendo retido o valor devido a 

previdencia social e ao impasto de renda sabre toda sua remuneragao. 

Verifica-se que o reflexo de toda a tributagao recolhida sabre um servigo 

prestado atraves da cooperativa faz com que o valor final liquido a ser recebido pelo 

cooperado fique bem menor. Ap6s a cooperativa tirar seus custos administrativos 

onde estara incluido o PIS folha de pagamento, o PIS faturamento, e a COFINS, do 

valor da remuneragao do cooperado ainda sera tributado a previdencia social e a 

retengao do impasto de renda, reduzindo assim o valor a receber. 
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3.9 VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 

Verifica-se uma condigao de desconfianga quanta as cooperativas de 

trabalho, pelo legado das fraudes a legislagao trabalhista ocorridas no passado. As 

empresas que contratam os servigos temem a condigao de responsaveis solidarios, 

restringindo assim o crescimento das cooperativas de trabalho. 

Por outro lado a legislagao brasileira apesar da Constituigao manifestar o 

interesse neste tipo de associativismo, equipara as cooperativas de trabalho as 

sociedades empresarias que objetivam o Iuera. Como exemplo a retengao do 

impasto de renda na fonte sabre qualquer pagamento efetuado a cooperativa de 

trabalho, retengao que traz dificuldades ao fluxo de caixa que nao tem o objetivo do 

Iuera e sim de trazer a possibilidade do cooperado desenvolver o seu trabalho 

atraves da cooperativa. Enquanto a sociedade empresaria compensa o valor integral 

do impasto retido na fonte a cooperativa nem sempre tem a possibilidade e 

conquista este direito apenas no exercicio seguinte, depois que a receita federal 

recebeu a informagao e reconhece o direito da cooperativa. 

Quanta ao cooperado, ele tem o seu rendimento tributado integralmente de 

acordo com a tabela do impasto de renda. Este fato e um entrave, pois em sendo 

s6cio de sociedade empresaria podera este rendimento se converter em lucro e 

desta forma ser distribuido sem a tributagao do impasto de renda. Esta e a principal 

causa que leva o trabalhador a optar por uma sociedade empresaria com o objetivo 

de Iuera ou se submeter ao regime trabalhista e ate mesmo optar pela informalidade. 

Associar-se a uma cooperativa de trabalho tem a vantagem de ter a sua 

disposigao toda uma estrutura organizacional que estara buscando novas 

oportunidades de trabalho a todos os seus cooperados, onde cada cooperado tem 



46 

autonomia para executar seus servigos, sendo remunerado pelos servigos prestados 

atraves da cooperativa de trabalho. 

As cooperativas de trabalho agregam ao cooperado principalmente na 

questao do aprendizado e na facilidade em trazer o aperfeigoamento tecnico e 

pessoal ao cooperado, condigao esta que na sociedade empresaria obedece a 

criterios de produtividade e capacidade de gerar resultados. 

A liberdade de escolha da forma de participar na cooperativa nas varias 

fungoes operacionais ou fiscais e urn dos atrativos e beneficios quando se objetiva o 

bern comum, isso e alga que jamais encontraremos em uma sociedade empresaria. 

Talvez ainda nao esteja preparado para esta forma de trabalho sem a perspectiva do 

capitalismo selvagem. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

Revisamos a legislagao tributaria no que se refere aos principais tributos da 

cooperativa de trabalho e seus cooperados, as solugoes de consultas da receita 

federal e encontramos muitas decisoes divergentes. Percebemos que com o passar 

do tempo as interpretagoes da receita federal foram mudando, e isto gera duvidas as 

cooperativas, mas principalmente a cooperativa de trabalho, pais sabre elas existem 

poucas determinagoes legais e muitas discussoes sabre o assunto. 

Ao analisar a forma de tributagao da cooperativa e do cooperado verificamos 

que no momenta o entendimento da receita federal e que a cooperativa 

independente de executar atos cooperativos ou nao, esta sujeita a tributagao do PIS 

sabre a folha de pagamento, PIS e COFINS sabre a receita da mesma forma que as 

demais empresas. 0 que leva as cooperativas a questionar na justiga, 

principalmente as questoes do PIS e da COFINS. Sendo isenta do impasto de renda 

e CSSL que tem como base de calculo o Iuera, e como a propria legislagao indica, 

as cooperativas sao sociedades sem fins lucrativos, e sendo sem Iueras nao tem a 

incidencia de tributos. Quanta ao cooperado, este sera tributado pelo impasto de 

renda e previdencia em toda sua remuneragao, assim como um autonomo ou 

contribuinte individual. 

Comparando a cooperativa de trabalho com uma sociedade empresaria, 

ambas tributadas pelo Iuera presumido, verificamos que somente e viavel quando a 

cooperativa pratica atos cooperativos, para nao ser tributada pelo impasto de renda 

e pela CSSL. Na pratica de atos nao cooperativos pagara os tributos como uma 

sociedade empresaria e mais o PIS de 1% sabre a folha de pagamento. 
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No caso do cooperado e o s6cio de uma sociedade empresaria verifica-se 

que ambos sao tributados pela previd€mcia social e pelo impasto de renda. Mas o 

cooperado e tributado sabre toda sua remuneragao, ja um s6cio de sociedade 

empresaria leva vantagem tributaria, pais ele e tributado somente pela sua 

remuneragao de pr6-labore, cujo valor ele mesmo estipula, e os demais rendimentos 

podem ser recebidos por distribuigao de Iueras sem incidencia de tributos. 

Os reflexos desta tributagao recaem diretamente no cooperado, pais a cada 

incidencia de tributos sabre o valor dos servigos prestados atraves da cooperativa 

diminuem ainda mais a remuneragao do cooperado, que e a parte interessada e 

principal objetivo desta forma de associativismo denominado cooperativa. 

A vantagem de se fazer parte de uma cooperativa e estar inserido em uma 

estrutura organizacional em forma de cooperagao, cujo objetivo e a uniao de 

pessoas, em busca de vantagens, que s6 poderao ser trazidas por esta uniao. E 

uma sociedade de pessoas, ja que enfatizam 0 aspecto pessoal, em detrimento do 

capital, priorizando a valorizagao do seu trabalho, e nao de um capital investido, 

razao de ser das sociedades empresarias, e um dos pontos de diferenciagao entre 

ambas. A cooperativa estara administrando e buscando o aperfeigoamento de seus 

cooperados e novas oportunidades de prestagao de servigos a todos os cooperados. 

0 cooperado podera se dedicar somente ao bom desenvolvimento de seu servigo, 

sem a preocupagao de toda a administragao que envolve uma empresa se dela 

fosse s6cio. 

0 cooperado suporta uma tributagao alta ao final de cada prestagao de 

servigos atraves da cooperativa, pais alem de contribuir proporcionalmente com os 

custos administrativos da cooperativa e com os tributos que incidem na cooperativa 

a cada servigo prestado - diminuindo assim o valor de sua remuneragao - ainda tera 
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a retenc;:ao do impasto de renda e o desconto da previdencia social. 0 que faz 

diminuir o valor recebido pelo cooperado em relac;:ao ao valor cobrado pelo servic;:o 

prestado. 

As sociedades cooperativas sao um tipo societario extremamente peculiar. 

Sua forma de constituic;:ao e funcionamento e, ainda, bastante desconhecida da 

quase totalidade dos doutrinadores, das Fazendas Publicas, do Poder Judiciario e, 

ate mesmo dos pr6prios legisladores, podendo-se afirmar que constituem sociedade 

de natureza propria, ou seja, de natureza cooperativa. 

E imprescindivel o estudo e a divulgac;:ao das caracteristicas destas 

sociedades, que assumiram, nas ultimas decadas, um importante papel na 

eliminac;:ao das desigualdades e na gerac;:ao de renda. As cooperativas vem 

promovendo a inserc;:ao social de milhares de pessoas, em suas mais diferentes 

formas de constituic;:ao. Portanto, demonstramos que ha muito que melhorar na 

questao de tributac;:ao dos cooperados e das cooperativas de trabalho para se 

tornarem mais competitivas e que possam atingir seu verdadeiro objetivo. 
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