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I. O TEMA



Art. 146, III, “C”

Cabe à lei complementar estabelecer normas
gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo praticado pelas

sociedades cooperativas.

• Lei não veio;

• Impacto na área do cooperativismo de saúde;

• Nosso tema são as projeções em face da lacuna
legislativa, a partir de uma visão realista da
jurisprudência do STF ;



II. POSIÇÕES ATUAIS DO STF



STF
Iniciativa é política, porém não é norma programática, mas
mandato constitucional (REX 598085);

STF tem 336 (trezentos e trinta e seis) acórdãos sobre
cooperativas; 3 (três) súmulas; nenhuma vinculante; 918
(novecentas e dezoito) decisões monocráticas; 21(vinte e
uma) decisões de Presidência; 1 (uma) questão de ordem; 5
(cinco) repercussões gerais.

As súmulas, hoje legalmente superadas, três superadas;
Uma constante: resiste à isenções e não incidências

extremadas.

Vem definindo pela negativa.

Recusa ser o legislador positivo.



STF

O STF nesse vácuo indica o que não é. Os conceitos
excludentes.

Lei complementar não precisa ser um Código Tributário
Nacional (há projetos de Lei específicos sobre o assunto,
sem que isto tenha sequer sido alegado).

O ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas não é redundante. Significa que o
tratamento tributário distinto é dado para as sociedades
cooperativas, não para os cooperados, ou
cooperativados, ou cooperadores.



STF

O entendimento que o art. 101, da Lei das Cooperativas,
teria o “status” de Lei Complementar.

O entendimento que adequado não significa,
necessariamente, favorecido.

Tratamento adequado não significa tratamento
privilegiado
(RE 141800)

O entendimento de que basta estar numa lei
complementar para não ser possível de revogação por lei
não complementar.



Afasta a ideia de não faturamento, ou não lucro, quanto
ao ato cooperativo praticado com não associados, daí
incidência da COFINS, atos praticados com terceiros,
tomadores de serviços, resguardadas exclusões e
deduções legalmente previstas (REX 598085)

STF

Cede ao princípio da universalidade da seguridade social
financiado por todos. Princípio da solidariedade aplica-se
sobre o art. 146, III, c (REX 598085)

* A Lei 5.764 de 1971 não tem natureza complementar

* Não é suscetível de ser exigido mediante
mandado de injunção (MI 701/02)

* Não é imunidade (REX 598085)



O que pode ser?

Atos cooperativos próprios são internos, realizados pela
cooperativa com os seus associados, ou entre
cooperativas associadas, para objetivos institucionais
(ADI I/STF).

STF

O princípio da utilidade, ninguém ingressa numa cooperativa
para fazer mau negócio. Compreensão exata segue.

Limitação do poder de tributar. Regra de bloqueio

Adequado não é desonerado, ou beneficiado; adequado é
neutralidade, adaptado ou consentâneo com a realidade
estrutural e econômica das cooperativas.

Produtor e Cooperado = Unidade = Incidência única (REX598085)



A receita das cooperativas de trabalho, decorrentes de
atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se
insere na hipótese material da contribuição ao
PIS/PASEP (ED 599362);

A base de cálculo ainda vai ser discutida, STF vai
decidir a natureza jurídica dos valores que vêm de
terceiros, sobre o produto do ato cooperativo, temas
da repercussão geral em dispositivo (RE 597315,
672215);

STF



III. PROJETO GOVERNAMENTAL



Projeto legislativo de inspiração governamental

Art. 3º Sem prejuízo das
demais hipóteses previstas
em lei, não se considera
ato cooperativo o negócio
jurídico realizado pela
sociedade cooperativa
quando o beneficiário do
resultado jurídico,
econômico ou financeiro
for a própria sociedade
cooperativa ou pessoa,
física ou jurídica, pública
ou privada, não cooperada.

Art. 4o O tratamento
tributário conferido ao
ato cooperativo não pode
resultar em tributação
mais gravosa aos
cooperados, pessoas
físicas ou pessoas
jurídicas, do que aquela
decorrente das atividades
ou operações realizadas
por conta própria sem a
interveniência da
cooperativa.



IV. POSIÇÕES ATUAIS DO STJ



O STJ antes do julgamento do recurso
extraordinário 599362:

Isenção não podia ser revogada por lei ordinária,
pois, vindo de lei complementar, dava tratamento
adequado ao ato tributário segundo a Constituição.

O STJ depois do julgamento do recurso
extraordinário 599362 e seus embargos:

1ª turma, dissentindo da Vice-Presidência, entende
que o STF, em 06.11.2014 não disse que desde a MP
18758/99 incidiria PIS/COFINS sobre atos
tipicamente cooperativos.



“Deduz-se” das discussões que embora tenha sido
declarado que incide PIS/COFINS, resguardam-se
as exclusões e deduções legalmente previstas
reportando-se à Lei 5.764 de 1971
(RESP 779809 - agropecuária; 793895 - crédito; 
638307 - saúde, todas de março de 1918).

Reporta-se ao resp 1141667, 1ª seção, em que se 
diz, em regime de recursos repetitivos: 

“Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas”



V. PROSPECÇÕES 



Conclusões:

Há confusão com contribuições.

Prospecção a partir do julgamento do REX598085:

• Isenção não é matéria de lei complementar.
• Se estabelecida for em lei complementar, lei

ordinária pode revogar (REX598085)

Tanto para o julgamento no STF quanto para defesa do
adequado tratamento, diferenciação entre faturamento e
ingresso.

O que não é típico ato cooperativo é faturamento.

O que é repassado aos sócios é ingresso (para contribuições
sociais)



Outros tributos:

Respeitar a especificidade cooperativa

só paga se não paga cooperado;

Concentrar no possível, não no sonho.

Faz escuro, mas eu sonho.



Dúvidas?

derose@deroseadvogados.com.br


