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O Programa CATA AÇÃO é um modelo de intervenção socioeconômica local, realizado a partir de ações de integração social
e organização produtiva. As ações visam contribuir para a
sustentabilidade econômica e a cidadania plena de catadores e
suas famílias através de uma melhor integração na cadeia produtiva, no desenvolvimento de opções de geração de trabalho
e renda no contexto da economia solidária e do fortalecimento
dos laços comunitários e de solidariedade.
O Programa é fruto da parceria entre o Movimento Nacional
dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), o Banco Interamericano de Desenvolvimento, através do Fundo Multilateral
de Investimentos (BID/FUMIN) e do Departamento de Água
e Saneamento, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a Fundación Avina, a Coca-Cola Brasil e a
Organização Intereclesiástica de Cooperação para o Desenvolvimento (ICCO).
É interesse dos parceiros, executores e financiadores do Programa CATA AÇÃO que informações revelantes sejam difundidas
para as cooperativas e organizações de apoio.
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A formação de cooperativas parte do princípio de que as pessoas que se unem para constituir essa forma de organização
estarão melhor adaptadas para sua inserção no mercado do
que se estivessem atuando individualmente. Dessa forma,
as cooperativas são organizações que possuem um caráter
de integração de seus agentes, passando a competir no mercado, com maior igualdade, através de seu trabalho.
É por ter esse caráter social, que a Constituição prevê um tratamento tributário diferenciado para as cooperativas. Verifica-se
que, de maneira geral, o ato cooperativo – aquele que simboliza
a relação entre cooperativas e cooperados – não é base para
diversos tributos.
O objetivo dessa cartilha é identificar como se organiza a tributação de cooperativas, já que existe esse tratamento diferenciado. Conhecendo o funcionamento do sistema e as vantagens
garantidas às cooperativas, presume-se que elas possam
cumprir melhor sua função de assegurar benefícios a todos os
membros integrantes.
Essa publicação é o terceiro volume da Série CATA AÇÃO que
visa contribuir com a disseminação de informação, metodologia e boas práticas no tema da reciclagem.
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ReQUISITOS legais
DAS COOPERATIVAS

Regime JURÍDICO

Formação

Legislação
As sociedades cooperativas são reguladas
pela Lei 5.764/71

Mínimo de 20 cooperados
Adesão voluntária com número ilimitado

Define a Política Nacional de Cooperativismo

Neutralidade religiosa, política, social e racial

Institui o regime jurídico das cooperativas

FORMAÇÃO

série cata ação
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LEGIS

LAÇÃ

O
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ATO COOPERATIVO
Definição
Ato Cooperativo X Ato Não Cooperativo
A distinção entre atos cooperativos e não cooperativos
é feita para efeitos de incidência de tributos
Em regra, há incidência de tributos sobre os atos não cooperativos
Os atos cooperativos são isentos de tributação
Ato Cooperativo
Conceito previsto no art. 79 da Lei das Cooperativas
(Lei 5.764/71)
São os atos realizados entre as cooperativas e seus associados
para alcance dos objetivos sociais
Exemplo: compra de produtos pela cooperativa e venda desses
produtos aos cooperados
Ato Não Cooperativo
Atos que envolvem relação entre a cooperativa e terceiros
Exemplo: produção de bens pelos cooperados e venda desses
bens pela cooperativa a terceiros (não cooperados)
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RegimesTributários
Vedação
Regime SIMPLES Federal
SIMPLES Federal é o regime tributário diferenciado para
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
As cooperativas não podem optar pelo SIMPLES Federal

Opções de Tributação
dos Atos Não Cooperativos
Lucro Real
Apuração anual, feita pelo confronto entre receitas e despesas
Em razão disso, é necessário um controle maior da contabilidade
da cooperativa
Existem mais obrigações acessórias a serem cumpridas
perante a Receita Federal
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REGIMES TRIBUTÁRIOS
(continuação)

tributação
Lucro Presumido
Apuração trimestral
Os tributos federais incidirão sobre uma parcela do faturamento
As despesas são irrelevantes nesse regime tributário e, por isso,
o controle da contabilidade e as informações a serem prestadas
ao Fisco Federal são mais simples

Incidência do Imposto de Renda
No lucro real, o Imposto de Renda incidirá sobre o lucro efetivo,
ou seja, sobre aquilo que resultar da operação “receitasdespesas” observadas algumas restrições legais sobre despesas
consideradas indedutíveis
No lucro presumido, o Imposto de Renda incidirá sobre uma parcela do faturamento, que pode variar de acordo com a atividade
(8% para vendas de bens e 32% para prestação de serviços)
As alíquotas não variam de acordo com o regime de tributação
(lucro real ou lucro presumido) e são de:
15% +
10% sobre a parcela que exceder
R$ 20.000,00 por mês

Contribuição Social sobre o Lucro
No lucro real, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
incidirá sobre o lucro efetivo, ou seja, sobre aquilo que resultar
da operação “receitas-despesas”

série cata ação
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TRIBUTAÇÃO
(continuação)

No lucro presumido, a CSLL incidirá sobre uma parcela do faturamento, que pode variar de acordo com a atividade (8%, 12% ou 32%)
A alíquota não varia de acordo com o regime de tributação
(lucro real ou lucro presumido) e é de 9%

IPI
Caso sejam estabelecimentos industriais, as cooperativas
também deverão pagar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Exemplo de estabelecimentos industriais: cooperativas cujos
cooperados produzam bens vendidos a terceiros
As alíquotas variam indefinidamente de acordo com o produto
a ser vendido
A tabela de incidência do IPI pode ser encontrada no seguinte
link: http://sijut.fazenda.gov.br/netahtml/sijut/SijutIntAsp/ATTIPI00.htm
Pode também encontrar esse link através de pesquisa na web,
inserindo o texto: “tabela sijut”
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tributação

TRIBUTAÇÃO

(continuação)

Imposto sobre Serviços
O Imposto sobre Serviços (ISS) é devido ao Município onde se
localizar a cooperativa ou ao Município onde o serviço for prestado, dependendo do serviço
O ISS incidirá sobre o valor total do serviço prestado pela cooperativa a terceiros com alíquota que varia entre 2% e 5%

Contribuição ao PIS
A contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
diferentemente dos outros tributos (IR, CSLL, ISS, ICMS), é paga
também pelas cooperativas que realizam somente atos
cooperativos. Nesse caso, ela incide sobre a folha de salários
com alíquota de 1% (PIS-Folha de Salário)
Para as cooperativas que realizam atos não cooperativos (decorrente das operações com terceiros), a contribuição ao PIS
também incide sobre o faturamento mensal (PIS-Faturamento)

O PIS-Faturamento deve ser calculado mediante aplicação
da alíquota de 0,65%, com exceção
das cooperativas agropecuárias e de consumo, cuja
alíquota é de 1,65%

COFINS
Existem divergências sobre a incidência da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social
Nossos tribunais têm entendido que as cooperativas
seriam isentas da COFINS quanto aos atos cooperativos e
não cooperativos
Entretanto, a legislação interpretada pelo Fisco Federal é no sentido de que ela incidiria à alíquota de 3%, aplicada sobre faturamento mensal decorrente dos atos não cooperativos
Assim como no caso do PIS, as cooperativas agropecuárias e as
de consumo devem calcular a COFINS aplicando alíquota
superior, qual seja, de 7,6%

Para a segunda situação, é possível calcular a base de cálculo
da contribuição (faturamento mensal) excluindo os valores
repassados aos cooperados decorrentes da comercialização de
produtos por eles entregues à cooperativa
série cata ação
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tributação
(continuação)

Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias - ICMS
O ICMS é um imposto cobrado pelos Estados e incide sobre as
vendas de mercadorias a terceiros (atos não cooperativos), assim
como todos os demais tributos, exceto o PIS–Folha de Salário
Em razão do princípio da não cumulatividade aplicável a esse
imposto, a cooperativa que for contribuinte poderá registrar
em sua contabilidade um “crédito” dos valores de ICMS pagos
na etapa anterior de circulação da mercadoria (que foi pago pelos fornecedores da cooperativa). Esse crédito pode ser abatido
do valor do ICMS apurado no final de cada mês

intermédio de cooperativas deve pagar 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação dos serviços
INSS do Segurado
Devido pelo cooperado. A cooperativa fica responsável pela
retenção desse tributo, que incide com alíquota de 11% sobre
a remuneração dos cooperados

As alíquotas variam conforme a legislação de cada Estado e
o tipo de operação (interna/interestadual), mas, em regra, são
de 17% ou 18%

Contribuição Previdenciária (INSS)
INSS Patronal
Devido pelas empresas que contratarem serviços de cooperativas. A empresa que contratar serviços de cooperados por
série cata ação
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Destinação dos
Resultados
Fundos
Após a apuração dos resultado e a tributação dos atos não
cooperativos, as cooperativas devem destinar, pelo menos:
5% ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social
Fundo destinado à prestação de assistência aos associados,
seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa
10% ao Fundo de Reserva
Fundo destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da cooperativa
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Cooperativas
Lei 5.764/71

Financiamento
Fundación Avina
www.avina.net

INSS
Lei 8.212/91
Decreto 3.048/99

Imposto de Renda e CSLL
Decreto n. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda)
PIS e COFINS
Lei 9.718/98
Lei 10.637/02
Lei 10.833/03
Lei 10.865/04
Medida Provisória 2.158-35/01
IPI
Decreto 7.212/10

ICMS
Lei Complementar 87/96
ISS
Lei Complementar 116/03
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela mesma Licença 3.0
Unported. Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ou envie uma carta para Creative Commons, 171
Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA
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SIMPLES
Lei Complementar 123/06
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CATA AÇÃO, coordenado pela Fundación AVINA e executado com apoio
dos parceiros: Coca-Cola, BID-Fomin, Movimento Nacional dos Catadores
de Materiais Recicláveis - MNCR, Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome - MDS e Organização Intereclesiástica de Cooperação
para o Desenvolvimento - ICCO”.
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