
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

 
                               TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
                                 MINUTA DE JULGAMENTO FLS. 
  
                                *** PRIMEIRA TURMA *** 
  
  
               2000.61.02.002931-8 745866 AC-SP 
               PAUTA: 13/04/2004 JULGADO: 13/04/2004 NUM. PAUTA: 00158 
  
  
               RELATOR: JUIZ CONV. FERREIRA DA ROCHA 
               PRESIDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR: DES.FED. JOHONSOM DI SALVO 
                                                      REGIMENTAL 
               PRESIDENTE DA SESSÃO: DES.FED. JOHONSOM DI SALVO 
               PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: Dr(a). MARCELO MOSCOGLIATO 
  
                                       AUTUAÇÃO 
  
               APTE : UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO 
               APDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
               APDO : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL) 
  
                                      ADVOGADO(S) 
  
               ADV : BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO 
               ADV : JOSE LUIZ MATTHES 
               ADV : FABIANA VANCIM FRACHONE NEVES 
               ADV : HERMES ARRAIS ALENCAR 
  
                                   SUSTENTAÇÃO ORAL 
  
  
  
  
  
                                       CERTIDÃO 
  
                        Certifico que a Egrégia PRIMEIRA TURMA, ao 
               apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão 
               realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
  
               A Turma, por maioria, deu parcial provimento à apelação, 
               nos termos do voto do Relator, acompanhado pelo voto do 
               Des. Fed. LUIZ STEFANINI, vencido o Des. Fed. JOHONSOM 
               DI SALVO que lhe negava provimento por entender que o 
               ente cooperativo não tem legitimidade para questionar a 
               exação. 
               Lavrará o acórdão o Relator. 
  
               Votaram os(as) DES.FED. JOHONSOM DI SALVO e DES.FED. 
               LUIZ STEFANINI. 
  
  
                           _________________________________ 
                           VIVIAN MARTIN DE SANCTIS ANDRADE 
                                     Secretário(a) 
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PROC. : 2000.61.02.002931-8 AC 745866 
APTE : UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ADV : BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO 
ADV : JOSE LUIZ MATTHES 
APDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
ADV : FABIANA VANCIM FRACHONE NEVES 
ADV : HERMES ARRAIS ALENCAR 
APDO : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL) 
RELATOR : JUIZ CONV. FERREIRA DA ROCHA / PRIMEIRA TURMA 
  
  
  
  
                              R E L A T Ó R I O 
  
  
  
           O JUIZ FEDERAL CONV. FERREIRA DA ROCHA (Relator): 
  
           Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 
jurídico tributária ajuizada por UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e da 
UNIÃO objetivando demonstrar que os efeitos da contribuição prevista no 
art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 
9.876/99, inviabilizará a atividade econômica desenvolvida pela autora. 
  
  
  
           O MM. Juiz “a quo” julgou extinto o processo, sem julgamento do 
mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, diante da ilegitimidade de 
parte passiva da União e da ilegitimidade ativa “ad causam”. Condenou a 
parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% do 
valor da causa. 
  
  
           Irresignada, apela a parte autora sustentando, em síntese, que a 
legitimidade passiva da União, decorre da incompetência do INSS em 
instituir tributo de qualquer espécie, prerrogativa reservada 
constitucionalmente à União. Quanto à ilegitimidade ativa, sustenta que 
embora não seja sujeito passivo da obrigação tributária é destinatária e 
beneficiária direta dos comandos constitucionais referentes ao 
cooperativismo possuindo direito objetivo de vê-los concretizados na 
legislação infraconstitucional, o que, em não ocorrendo, faz nascer o 
interesse de agir processual, aqui exercitado. 
  
  
           Subiram os autos com contra-razões. 
  
  
           É o relatório. 
  
  
  
  
                              FERREIRA DA ROCHA 
                           JUIZ FEDERAL CONVOCADO 
                                   RELATOR 
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PROC. : 2000.61.02.002931-8 AC 745866 
APTE : UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ADV : BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO 
ADV : JOSE LUIZ MATTHES 
APDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
ADV : FABIANA VANCIM FRACHONE NEVES 
ADV : HERMES ARRAIS ALENCAR 
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RELATOR : JUIZ CONV. FERREIRA DA ROCHA / PRIMEIRA TURMA 
  
  
  
                                   V O T O 
  
  
           O Exmo. Juiz Federal Ferreira Da Rocha (Relator): 
  
  
           A Lei Complementar n. 84/96, em seu art. 1º, II, instituiu 
contribuição social cuja regra-matriz de incidência repousava na prestação 
de serviços a pessoas jurídicas por meio de cooperativas e a base de 
cálculo no valor distribuído ou creditado ao cooperado, não havendo, 
portanto, dúvida quanto ao fato de ser a cooperativa sujeito passivo da 
obrigação tributária. 
  
  
           Com a revogação da Lei Complementar n. 84/96 e com a alteração 
do artigo 22 da Lei n. 8.212/91, pelo art. 9º da Lei n. 9.876, de 26 de 
novembro de 1999, mediante acréscimo do inciso IV que prevê a contribuição 
a cargo da empresa de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal 
ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes forem 
prestados por cooperados ou por intermédio de cooperativas de trabalho 
, houve alteração no sujeito passivo da relação jurídica tributária, que, 
no entanto, não retira da Cooperativa o legítimo interesse em questionar 
judicialmente a exação que repercute na esfera de seu interesse protegido 
judicialmente, pois representa um ônus a mais para quem pretende contratar 
os seus serviços. Presente, portanto, no caso, o interesse da autora, ora 
apelante, em propor a ação (CPC, art. 3º), razão pela qual dou provimento, 
nesse ponto, ao recurso para afastar a ilegitimidade de parte. 
  
  
           Por outro lado, considero, também, presente a ilegitimidade da 
União para figurar no polo passivo da ação, vez que ao INSS é expressamente 
atribuída a competência para normatizar o recolhimento das contribuições 
sociais previstas nas alíneas a, b, e c, pár. Único do art. 11 (art. 33 da 
Lei 8.212/91). 
  
  
           Por força da nova redação dada pela Lei nº 10.352/01, ao artigo 
515, §3º do Código de Processo Civil, é possível o julgamento da lide pelo 
Tribunal, nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, se a 
causa versar sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato 
julgamento. Presentes, no caso, os requisitos exigidos, passo à análise do 
mérito. 
  
  
           A cooperativa é uma sociedade formada em razão de pessoas que 
emitem vontade convergentes no sentido de reciprocamente contribuir com 
bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito 
comum, sem objetivo de lucro (art. 3º, da Lei n. 5.674, de 16.12.1971). 
  
  
           Não obstante não tenha finalidade lucrativa, a cooperativa 
adquire existência própria, subordinada à deliberação da Assembléia Geral 
dos fundadores, ato constitutivo, autorização e registro (arts. 14 a 18 da 
Lei nº da Lei nº 5.674, de 16.12.1971). 
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           Parte dos recursos obtidos pela cooperativa com a colaboração 
direta dos cooperados são destinados ao Fundo de Reserva, Fundo de 
Assistência técnica, Educacional e Social (art. 28, I, II) e as denominadas 
sobras líquidas são distribuídas aos cooperativados proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado (art. 4º, VII, da Lei 5.674, de 
16.12.1971). 
  
  
           Por essas características, não se pode ignorar que a 
cooperativa, enquanto ente, significa realidade distinta da pessoa dos 
cooperativados, não podendo ser equiparada a mera representante dos 
cooperativados, isto é, alguém que age por conta e nome dos cooperativados. 
  
  
           Logo, a cobrança da contribuição descrita no art. 22, inciso IV 
da lei n. 8.212/91, com a redação dada pela lei nº 9.876/99, não encontra 
apoio no item I, alínea “a” ou “b”, do art. 195, da Constituição Federal, 
pois, não se trata de rendimento do trabalho pago ou creditado à pessoa 
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, muito menos 
receita, pois, citada contribuição elegeu como sujeito passivo não a 
cooperativa, mas sim a empresa tomadora de serviços. 
  
  
           A citada contribuição, como visto, não se amolda a nenhum dos 
incisos previstos no art. 195 da CF, devendo, nesse caso, para ser 
considerada válida e eficaz, ser instituída por Lei Complementar (art. 195, 
§ 4º, da CF). 
  
  
                  Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal: 
                  “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE 15% 
                  SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE SERVIÇOS 
                  PRESTADOS POR COOPERATIVA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI 
                  N.º 8212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI N.º 9876/99. 
                  ILEGALIDADE. 
                  A Lei 9.876/99 manteve o percentual de 15% instituído pela 
                  Lei Complementar 84/96 a título de contribuição dos 
                  cooperados que, porém, passou a incidir sobre o valor da 
                  nota fiscal ou fatura. Alterou, também, o sujeito passivo 
                  da obrigação, que recaiu sobre o tomador do serviço. 
                  - A primeira ilegalidade que se evidencia é a determinação 
                  de incidência sobre "o valor bruto da nota fiscal ou 
                  fatura de prestação de serviços" que, claramente, não 
                  corresponde à base de cálculo autorizada pela Emenda 
                  20/98, qual seja, a folha de salários e demais rendimentos 
                  do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
                  pessoa física que preste serviços para a empresa, mesmo 
                  sem vínculo empregatício. Indubitável que o valor da nota 
                  fiscal ou fatura traduz receita da cooperativa e engloba 
                  despesas, e não a mera remuneração dos cooperados. 
                  Inaceitável o argumento do INSS de que tais documentos 
                  devem ser discriminados, conforme a Orientação Normativa 
                  n.º 20/2000, pois é inadmissível alteração de lei por meio 
                  de regulamentação infralegal. Em verdade, tal orientação é 
                  antes o reconhecimento de que a referida base de cálculo 
                  não corresponde unicamente ao pagamento pelos serviços dos 
                  cooperados. 
                  - Outra inconsistência é o tratamento equivocado dado pelo 
                  legislador às cooperativas, que são relegadas ao papel de 
                  meras intermediárias entre tomadores e cooperados, como se 
                  não tivessem qualquer participação no negócio. Tal 
                  descaracterização foi realizada, obviamente, com intuito 
                  de adequá-la à nova redação do artigo 195, inciso I, 
                  alínea "a", da C.F., que permite a cobrança do tributo 
                  sobre os rendimentos da 'pessoa física'. Inegável, 
                  entretanto, que o contrato é celebrado diretamente com a 
                  cooperativa, que é pessoa jurídica (artigo 4º, Lei 
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                  5764/71) organizada para o exercício de atividade 
                  econômica em proveito dos cooperados, sem finalidade de 
                  lucro (artigo 3º). Inclusive, é expressamente designada 
                  como empresa, para fins previdenciários (parágrafo único, 
                  artigo 15 da Lei n.º 8212/91), e é quem emite o documento 
                  que servirá de base de cálculo para a contribuição, uma 
                  vez que o cooperado, evidentemente, não pode fazê-lo. 
                  A Lei n.º 9876/99 instituiu tratamento desigual entre 
                  contribuintes equivalentes. A empresa que contratar 
                  qualquer outra que não tenha sido constituída sob a forma 
                  de cooperativa a fim de lhe prestar serviços, estará 
                  desobrigada de recolher as contribuições sociais dos 
                  trabalhadores desta. Se, porém, optar por contratar uma 
                  cooperativa, que também é empresa, torna-se contribuinte. 
                  Clara a ofensa à garantia constitucional do artigo 150, 
                  inciso II. 
                  - A Lei Complementar n.º 84/96, como é cediço, foi editada 
                  para atender ao § 4º do artigo 195 da Carta Magna, que 
                  exige que novas fontes de custeio da previdência sejam 
                  criadas por lei complementar. Mesmo após a Emenda 20/98, 
                  sua redação continuou compatível com Constituição Federal, 
                  tanto assim que vinha sendo cobrada. Sua revogação pela 
                  Lei n.º 9876/99 seria possível, não obstante seja lei 
                  ordinária, se esta estivesse em consonância com a 
                  modificação da Lei Maior, da qual extrairia a força 
                  revocatória, o que, entretanto, não ocorreu. 
                  - Remessa oficial e apelação não providas.” 
                  (TRF/3ªR, AMS n. 2001.61.00.013797-7/ SP, Rel. Des. Fed. 
                  André Nabarrete, DJU 08/10/2002, p. 410) 
  
  
           A prevalecer outro entendimento, a empresa que contratar 
serviços de cooperativas estará obrigada a recolher a contribuição social, 
enquanto a que contratar serviços de outras empresas, que não seja 
cooperativa, estará desobrigada de recolher a referida contribuição, o que, 
certamente, desistimulará a contratação de cooperativas, e acaba por 
contrariar a escala de valores inseridos no sistema, que privilegia um 
tratamento favorável às cooperativas (art. 146, III, “c”, da CF). 
  
  
  
  
  
           Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para afastar a 
exigibilidade da contribuição social a que se refere o inciso IV, do art. 
22, da Lei n. 8.212/91. 
  
  
           É o voto. 
  
  
  
                              FERREIRA DA ROCHA 
                           JUIZ FEDERAL CONVOCADO 
                                   RELATOR 
  
  
  
  
  

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

Página 5 de 7



PROC. : 2000.61.02.002931-8 AC 745866 
APTE : UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ADV : BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO 
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      E M E N T A 
  
  
  
      PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE. ART. 515, 
      §3º DO CPC, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.352/01. 
      CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 22, DA LEI N. 8.212/91, 
      COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.876/99. ILEGALIDADE. 
  
      I – Legítimo o interesse da Cooperativa em questionar judicialmente a 
      exação que repercute na esfera de seu interesse protegido 
      juridicamente. 
      II – Versando a causa sobre matéria de direito e estando o processo em 
      condições de imediato julgamento, possível a análise do mérito, desde 
      logo, pelo Tribunal, nos casos de extinção do processo sem julgamento 
      do mérito, de acordo com a nova redação dada pela Lei nº 10.352/01, 
      que acrescentou o § 3º ao art. 515 do CPC. 
      III - A cooperativa, enquanto ente, significa realidade distinta da 
      pessoa dos cooperativados, não podendo ser equiparada a mera 
      representante dos cooperativados, isto é, alguém que age por conta e 
      nome dos cooperativados. 
      IV - A cobrança da contribuição descrita no art. 22, inciso IV da lei 
      n. 8.212/91, com a redação dada pela lei nº 9.876/99, não encontra 
      apoio no item I, alínea “a” ou “b”, do art. 195, da Constituição 
      Federal, pois, não se trata de rendimento do trabalho pago ou 
      creditado à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
      empregatício, muito menos receita, pois, citada contribuição elegeu 
      como sujeito passivo não a cooperativa, mas sim a empresa tomadora de 
      serviços. 
      V - Apelação parcialmente provida. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      A C Ó R D Ã O 
  
  
      Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, ACORDAM os integrantes da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, por maioria, em dar parcial provimento à apelação, na 
conformidade da Ata de Julgamento e nos termos do voto do Relator, 
acompanhado pelo voto do Des. Fed. LUIZ STEFANINI, vencido o Des. Fed. 
JOHONSON DI SALVO, que lhes negava provimento. 
    São Paulo, 13 de abril de 2004. (data do julgamento) 
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                              FERREIRA DA ROCHA 
                           JUIZ FEDERAL CONVOCADO 
                                   RELATOR 
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