
Cooperativas de Crédito

TRIBUTAÇÃO NA FONTE DAS 
SOBRAS



Nos últimos anos a Receita Federal do Brasil tem observado de forma 
mais detida a distribuição de sobras aos associados de Cooperativas de 
Crédito e vem manifestando o entendimento de que tais sobras devem 
sofrer tributação integral na fonte pelo imposto de renda.

Algumas Cooperativas de Crédito receberam autuações fiscais que
retratam o entendimento de que as sobras distribuídas/capitalizadas
devem ser integralmente tributadas como rendimentos decorrentes de
aplicação em renda fixa.

Em razão da relevância do tema, é necessário que se analise a natureza
das sobras distribuídas e seu enquadramento ou não como acréscimo
patrimonial, de forma a verificar se consiste em hipótese sujeita à
tributação pelo imposto de renda bem como o eventual regime
tributário aplicável.

1) CONTEXTO FÁTICO



“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração>: 05/04/2010 a 23/12/2011
MÉRITO. TRIBUTAÇÃO DAS SOBRAS. CABIMENTO.

A isenção de imposto de renda para o ato cooperativo conferida pela lei
alcança apenas as sobras enquanto apuradas e não distribuídas pela
cooperativa, não as beneficiando quando incorporadas ao patrimônio dos
cooperados, através de distribuição ou capitalização.

Nesta hipótese, ocorre o fato gerador do Imposto de Renda, pois se
configura o acréscimo patrimonial da pessoa física do cooperado. Tal
acréscimo, que se subsume à figura legal tributária “rendimentos obtidos
pela entrega de recursos à pessoa jurídica, sob qualquer forma e qualquer
título”, sujeita-se ao Imposto de Renda Retido Exclusivamente na Fonte
sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa, a ser recolhido pela fonte
pagadora, a cooperativa. Impugnação Improcedente. Crédito Tributário
Mantido.”

1) CONTEXTO FÁTICO



2) SOBRAS NA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
CREDITO

• As Sociedades Cooperativas de Crédito são regradas pela Lei n.
5.764/71 (Lei Cooperativista), Lei Complementar n. 130/2009 e
Lei n. 4.595/64, bem como normativos do Conselho Monetário
Nacional/Banco Central do Brasil, em especial a Resolução CMN
n. 4434/2015.

• As cooperativas de crédito são constituídas com a finalidade de
estimular a formação de poupança e, através da mutualidade,
prestar assistência financeira aos associados.

• Também constitui objetivo das cooperativas a formação
educacional de seus associados, no sentido de fomentar o
cooperativismo, através da ajuda mútua, da economia
sistemática e do uso adequado do crédito.



2) SOBRAS NA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
CREDITO

• Como sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica
própria (civil), de adesão voluntária, sem objetivo de lucro, a
Cooperativa é constituída para prestar serviços aos seus
associados (art. 4º da Lei Cooperativista), ou (em formulação
alternativa) aos seus proprietários.

• Em síntese, na cooperativa o tomador dos serviços assume a
dupla condição de usuário e dono.



2) SOBRAS NA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
CREDITO

• As pessoas que ingressam na sociedade aceitam, livremente, a
estrutura e as normas estatutárias da Cooperativa de Crédito, com
respeito ao valor da igualdade dos cooperados, buscando, pela
mútua assistência, suprir as necessidades financeiras de todos, a
um custo inferior ao mercado.

• Diferente do que ocorre nas sociedades comerciais (incluindo-se
os bancos em geral), já se disse, nas sociedades cooperativas não
se persegue o lucro.

• As taxas e demais custos cobrados dos associados (incluindo-se
os juros dos empréstimos), são destinados à cobertura das
despesas da sociedade, nos termos do artigo 80 da Lei 5.764/71.



2) SOBRAS NA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
CREDITO
• Por essa razão, não é possível, via de regra, antecipadamente

precisar o valor desses custos, pelo que ao final de cada exercício
é levantado o balanço para apuração do saldo:

• se negativo, hipótese em que a cooperativa cobrou menos que o
necessário para cobrir seus custos, os associados deverão cobri-
lo;

• se positivo, indicando que a sociedade cobrou mais do que
necessitava, este saldo (sobras) será retornado aos associados.

• Assim, o resultado positivo (sobra, eis que inexiste o lucro - art.
3.º, in fine, da Lei n. 5.764/71), após as destinações legais e
estatutárias, é retornado aos associados em assembleia geral, e o
rateio será proporcional às operações realizadas.



3) CONCEITO DE RENDA PARA FINS DO IMPOSTO 
DE RENDA
• A regra-matriz de incidência do imposto de renda está disposta 

no artigo 43 do CTN, nos seguintes termos:

• Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:

• I - de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos;

• II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior. grifamos

• § 1º A incidência do imposto independe da denominação
da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção. (Incluído pela LC nº 104, de 10.1.2001)

•



3) CONCEITO DE RENDA PARA FINS DO IMPOSTO 
DE RENDA

• Sobre a configuração do acréscimo patrimonial, o ensinamento
de Leandro Paulsen é:

• “Acréscimo patrimonial significa riqueza nova, de modo que
corresponde ao que sobeja de todos os investimentos e despesas
efetuados para obtenção do ingresso, o que tem repercussão na
apuração da base de cálculo do imposto.” grifamos



3) CONCEITO DE RENDA PARA FINS DO IMPOSTO 
DE RENDA

• “Sendo o acréscimo patrimonial o fato gerador do Imposto de
Renda, certo é que nem todo o ingresso financeiro implicará sua
incidência.

• Tem-se que analisar a natureza de cada ingresso para verificar se
realmente se trata de renda ou proventos novos, que
configurem efetivamente acréscimo patrimonial (...)” grifamos

• PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência, Ed: Livraria do Advogado, 2011, p.
764



3) CONCEITO DE RENDA PARA FINS DO IMPOSTO 
DE RENDA

• Portanto, de forma prática, havendo incremento ao patrimônio
dentro de determinado período de tempo, perfectibilizada estará
a hipótese de incidência do Imposto de Renda.



4.DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS AO COOPERADO E O
CONCEITO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL –
COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇAÕ OU

RETORNO

• Como visto, o resultado positivo apurado pelas Cooperativas é
chamado de sobra.

• Portanto, sobra nada mais é do que a diferença entre ingressos e
dispêndios da Cooperativa, nos termos do inciso VII do artigo 8º
da Lei 5.764/71, que prevê o “retorno das sobras liquidas do
exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo
associado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral”.



4.DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS AO COOPERADO E O
CONCEITO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL –
COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇAÕ OU

RETORNO

• Para fins da presente análise, importante verificar se o valor que
retorna ao associado constitui-se em acréscimo patrimonial e, via
de consequência, se deve tal valor ser oferecido à tributação pelo
Imposto de Renda.



4.DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS AO COOPERADO E O
CONCEITO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL –
COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇAÕ OU

RETORNO

• Considerando o entendimento firmado a respeito das sobras, temos
que:

• i) os valores pagos pelos associados devem fazer frente às despesas
da cooperativa;

• ii) se os valores pagos superam as despesas, seja pela
imprevisibilidade de custos ou pela boa gestão da cooperativa, tais
valores constituem-se em sobras e retornam aos associados, que
são os efetivos titulares do montante não utilizado.



4.DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS AO COOPERADO E O
CONCEITO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL –
COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇAÕ OU

RETORNO

• “PARECER NORMATIVO CST Nº 522, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1970

1. As importâncias devolvidas pelas cooperativas aos seus associados
como retorno ou sobra, não são consideradas como rendimentos e
sim como ressarcimento de capital correspondente ao
reajustamento de preços, anteriormente pagos ou recebidos destes
(Lei nº 4.506/64, art. 31, § 1º, b; Decreto nº 58.400/66, art. 23,
parágrafo único, "b"). grifamos



4.DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS AO COOPERADO E O
CONCEITO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL –
COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇAÕ OU

RETORNO

Ressalva ao Parecer Normativo 522:

As sobras líquidas serão computadas na receita bruta da atividade
rural do cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou
capitalizadas pela sociedade cooperativa de produção agropecuárias
(§ 1º do art. 1º da Lei nº 10.676, de 2003).”



5.POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA
• “3. (...) É dizer: embora as sobras líquidas não sejam tributáveis,

cabe à demandante provar o fato constitutivo do direito alegado.

• Contudo, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova, dado
que, como bem pontuado pelo juízo sumariante, o único
documento acostado diz respeito a ata da assembleia em que foi
deliberada a distribuição do vultoso montante de R$ 5.118.153,57
aos cooperados, sem, no entanto, demonstrar a natureza do
referido quantum, ou mesmo como exatamente essa quantia se
formou e de quais operações ela decorre. grifamos

• (...). (Número do Processo: 08031853220154058400, Data do
Julgamento: 21/09/2016, Órgão Julgador: 2ª Turma,
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto Oliveira Lima)



5.POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA
TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DAS
SOBRAS LÍQUIDAS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA.

• 1. A devolução das sobras de caixa aos cooperados,
proporcionalmente às operações realizadas com a Cooperativa, é
uma das características das sociedade cooperativas. Inteligência do
art. 4º, inciso VII, da Lei nº 5.764/71.

• 2. Os valores relativos à distribuição das sobras não importam em
acréscimo patrimonial, na medida em que decorrem da
restituição efetuada pelas cooperativas aos seus associados, das
importâncias vertidas por esses para o custeio dos atos
cooperativos (e que não foram utilizadas), destarte, não se
enquadram na hipótese de incidência do tributo, nos termos do
art. 43, do CTN. grifamos



5.POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA
• 3. Tratando-se de valores que se prestaram ao custeio dos atos

cooperativos, com esses se confundem, nos termos do art. 79, da Lei
nº 5.764/71.

• 4. Deve haver a comprovação de que os valores foram
efetivamente custeados pelos cooperados, para que não sejam
confundidos com a distribuição de benefícios, vantagens ou
privilégios, ou com a possível remuneração excessiva de capital,
vedados pelo § 3º, do art. 24, da Lei nº 5.764/71, ou, ainda, com
resultados positivos de atos não cooperativos (...) grifamos

• RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.196 - AL (2016/0126717-0). RELATOR:
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. RECORRIDO : JURISCRED -
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
E MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE
ÓRGÃOS JURÍDICOS EM ALAGOAS



6. ALGUMAS CONCLUSÕES
• a) Parece claro que não são considerados como rendimentos, as

importâncias devolvidas pelas cooperativas de crédito aos seus
associados como retorno, não sendo, portanto, tributáveis nas
pessoas físicas dos associados beneficiados com a restituição.

• b) Para tanto, deve haver a comprovação pela cooperativa de
crédito de que os valores que originaram as sobras foram
efetivamente pagos previamente pelos cooperados para fins de
caracterização das sobras como retorno – do contrário pode-se
incorrer em risco de restar caracterizado o acréscimo patrimonial
aos associados;

• c) A reunião em cooperativa de crédito não pode levar à exigência
tributária superior à que estariam submetidos os cooperados se
atuassem isoladamente, sob pena de desestímulo ao
cooperativismo.



6. ALGUMAS CONCLUSÕES
• d) De outro lado, como devem ser tratadas as sobras distribuídas

proporcionalmente aos produtos/serviços das cooperativas de
crédito que não se conformam ao conceito de retorno ao
associado, na medida em que não restar comprovado que o valor
devolvido como sobra decorre de valor pago a maior previamente
pelo cooperado para a cooperativa? Há risco de autuação para a
cooperativa caso tais valores não sejam submetidos à incidência
na fonte do imposto de renda? Se não houver segregação
(retorno e acréscimo patrimonial), o risco é a tributação integral
das sobras distribuídas.

• e) A cooperativa deve realizar a correspondente prestação de
informações aos seus associados no Informe de Rendimentos
Anual, considerando e segregando os retornos devolvidos aos
associados e os eventuais acréscimos patrimoniais e o
correspondente imposto porventura retido na fonte, resguardando
as peculiaridades de associados pessoa jurídica e produtores rurais,
visando mitigar riscos para os associados e para a cooperativa.



6. ALGUMAS CONCLUSÕES
• f) Para fins de mitigar riscos legais, uma alternativa segura é a

cooperativa de crédito efetuar a retenção do imposto de renda na
fonte (exemplo: tabela regressiva prevista na Lei n. 11.033/04)
relativamente às sobras distribuídas proporcionalmente aos
produtos/serviços que não se conformam ao conceito retorno ao
associado, na medida em que o valor devolvido como sobra não
decorre de valor pago a maior previamente pelo cooperado para a
cooperativa.

• g) As presentes conclusões não são definitivas, em face da
inexistência de legislação específica aplicável à espécie, mas visam
contribuir para a mitigação de riscos às cooperativas de crédito.

• h) A solução definitiva relativamente à tributação na fonte das
sobras depende de tratamento legislativo específico do assunto, o
que se recomenda que o segmento busque no Congresso Nacional
com o apoio da OCB/CECO/FRENCOOP, visando maior segurança
jurídica para todas as cooperativas.




