ANEXO
SOCIEDADES COOPERATIVAS – DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

I – CÓDIGO CIVIL – LEI 10406/2002
CAPÍTULO VII
Da Sociedade Cooperativa
Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo,
ressalvada a legislação especial.
Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:
...
VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas
pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado;
VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de
dissolução da sociedade.
...

II - LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971.
CAPÍTULO II
Das Sociedades Cooperativas
...
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:
...
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas
pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e
Social;
...
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos
empregados da cooperativa;
Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá
indicar:
...
IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas
apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;
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Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá
ser superior ao maior salário mínimo vigente no País.
§ 1º Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotaspartes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao
movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados,
beneficiados ou transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de plantas
e animais em exploração.
§ 2º Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas jurídicas
de direito público que participem de cooperativas de eletrificação, irrigação e
telecomunicações.
§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotaspartes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor
de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze
por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada.
Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas
atividades, constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de
assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados
da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas
no exercício.
§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar outros fundos,
inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de formação,
aplicação e liquidação.
§ 2º Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social poderão ser executados mediante convênio com entidades públicas e privadas.
Do Sistema Operacional das Cooperativas
SEÇÃO I
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria
Das Distribuições de Despesas
Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na
proporção direta da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura
das despesas da sociedade, estabelecer:
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I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados,
quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no
estatuto;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído
dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do
exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Dos Prejuízos
Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos
provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os
associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo
único do artigo 80.

LEI COMPLEMENTAR Nº 130, DE 17 DE ABRIL DE 2009
o

Art. 7 É vedado distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-parte do capital,
excetuando-se remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais.
o

Art. 8 Compete à assembléia geral das cooperativas de crédito estabelecer a fórmula
de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas
operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, observado o
o
disposto no art. 7 desta Lei Complementar.

DECRETO 3000 DE 1999 (RIR/99)
Trabalho Não-assalariado
Pagos por Pessoa Jurídica
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os
rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas, inclusive por
cooperativas (*) e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas (Lei nº 7.713, de
1988, art.7º, inciso II
(*) Aplica-se às cooperativas de trabalho.
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CAPÍTULO
RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA

I

Seção
Incidência

I

Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as seguintes
tabelas em Reais:
§ 1º O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos em cada mês...

IN 1700/2017
Das Sociedades Cooperativas
Subseção I
Da Não Incidência ou Isenção
Art. 23. Não incidirá IRPJ sobre as atividades econômicas de proveito comum, sem
objetivo de lucro, desenvolvidas por sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na
legislação específica.
§ 1º As sociedades cooperativas de que trata o caput ficam isentas da CSLL
relativamente aos atos cooperativos praticados a partir de 1º de janeiro de 2005.
§ 2º É vedado às cooperativas distribuir qualquer espécie de benefício às quotaspartes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor
de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o máximo de 12% (doze por
cento) ao ano, que incidirão sobre a parte integralizada.
§ 3º Em relação às cooperativas de crédito a remuneração a que se refere o § 2º é
limitada ao valor da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos
federais.
§ 4º A inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º sujeitará a cooperativa à tributação
dos resultados na forma prevista nesta Instrução Normativa.
Subseção II
Da Incidência
Art. 24. Atendidos os requisitos da legislação específica, as sociedades cooperativas
ficam obrigadas ao pagamento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre os resultados positivos das
operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como:
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores,
para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa
de suas instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos
objetivos sociais; e
III - de participação em sociedades não cooperativas, para atendimento dos próprios
objetivos e de outros, de caráter acessório ou complementar.
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Subseção III
Das Cooperativas de Consumo
Art. 25. As sociedades cooperativas de consumo que tenham por objeto a compra e
o fornecimento de bens aos consumidores sujeitam-se às mesmas normas de incidência do
IRPJ e da CSLL aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo considera-se consumidor o
associado ou o não associado que adquirir bens das sociedades cooperativas de consumo.
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SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 248, DE 23 DE MAIO DE 2017
Multivigente Vigente Original Relacional
(Publicado(a) no DOU de 31/05/2017, seção 1, página 24)
ASSUNTO:

IMPOSTO

SOBRE

A

RENDA

DE

PESSOA

JURÍDICA

-

IRPJ

EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS. ASSOCIADO
PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE.
As sobras líquidas distribuídas por cooperativa de trabalho médico a associado pessoa jurídica possuem
a natureza de rendimento pela prestação de serviço, sujeitando-se, portanto, à incidência do IRPJ. Por se
tratar de serviço profissional, a cooperativa, ao efetuar o pagamento, deve proceder à retenção do
imposto mediante a aplicação do percentual de 1,5% (um e meio por cento).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.764, de 1971, arts. 3º, 4º, caput e inciso IV, 79 e 87; Código Civil, de
2002, art. 1.094, VII. Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12. Decreto nº 3.000, de 1999, art. 647, § 1º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS. ASSOCIADO
PESSOA
JURÍDICA.
INCIDÊNCIA.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
As sobras líquidas distribuídas por cooperativa de trabalho médico a associado pessoa jurídica possuem
a natureza de rendimento pela prestação de serviço, sujeitando-se, portanto, à incidência da CSLL.
Por se tratar de serviço profissional, a cooperativa, ao efetuar o pagamento, deve proceder à retenção da
contribuição mediante a aplicação do percentual de 1% (um por cento).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.764, de 1971, arts. 3º, 4º, caput e inciso IV, 79 e 87; Código Civil, de
2002, art. 1.094, VII. Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12. Lei nº 10.833, de 2003, art. 30. Instrução
Normativa
SRF
nº 459,
de
2004,
art.
1º,
§
2º,
IV.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS. ASSOCIADO
PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE.
As sobras líquidas distribuídas por cooperativa de trabalho médico a associado pessoa jurídica possuem
a natureza de rendimento pela prestação de serviço, sujeitando-se, portanto, à incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep. Por se tratar de serviço profissional, a cooperativa, ao efetuar o pagamento, deve
proceder à retenção da contribuição mediante a aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos
por
cento).
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SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 102, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
DOU de 21/08/2018, seção 1, página 32
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
EMENTA: SOCIEDADES COOPERATIVAS - ATOS NÃO COOPERATIVOS –
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INCIDÊNCIA. Os
rendimentos obtidos pelas sociedades cooperativas em aplicações financeiras são
tributáveis, pois não têm natureza de ato cooperativo.
SOCIEDADES COOPERATIVAS - ATOS NÃO COOPERATIVOS – RESULTADO
– IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO. O resultado positivo advindo da prática
de atos não cooperativos deve ser destinado integralmente ao Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social, sendo vedada sua distribuição aos associados.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.764, de 16 de setembro de 1971, arts. 3º, 4º, caput e
inciso IV, 28, 79 e 87; Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 12; Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, art. 1.094; Decreto nº 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto Sobre a Renda – RIR/1999, art. 628.
(VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 248, DE
23 DE MAIO DE 2017)
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
EMENTA: SOCIEDADES COOPERATIVAS - ATOS NÃO COOPERATIVOS –
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INCIDÊNCIA. Os
rendimentos de aplicações financeiras realizadas pelas sociedades cooperativas não
constituem atos cooperativos e estão sujeitos, portanto, ao pagamento da CSLL.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.764, de 16 de setembro de 1971, arts. 3º, 4º, caput e
inciso IV, 79 e 87; Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 12; Decreto
nº 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto Sobre a Renda –
RIR/1999, art. 628. (VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 248, DE 23 DE MAIO DE 2017.)

