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APRESENTAÇÃO 

 A Comissão do Profissional Contábil da Área Cooperativista do CRC-PR 

foi criada em 17 de junho de 2016, através da Portaria CRCPR Nº 050/2016 e alterada 

pela Portaria CRCPR Nº 007/2018, com o objetivo de divulgar os princípios do 

cooperativismo, bem como, a realização de estudos, eventos, acompanhamentos e 

divulgações acerca das novidades advindas da atuação contábil nesse ramo, inclusive 

com reflexos tributários e societários. 

Desde a criação da referida comissão ela vem atuando, especialmente através 

da análise de temas contábeis ligados ao segmento cooperativista. Uma das primeiras 

ações foi o estudo da interpretação contábil que trata da contabilidade das entidades 

cooperativas. Neste pormenor, a comissão foi até o CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade, para junto a Câmara Técnica apresentar sugestões, as quais foram 

importantes e relevantes para a elaboração da ITG 2004, que trata da Contabilidade 

para Entidades Cooperativas, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2018. 

Agora, a Comissão do Profissional Contábil da Área Cooperativista, apresenta o 

resultado de um novo trabalho, o e-book TRATAMENTO CONTÁBIL DAS 

OPERAÇÕES DE REMESSA DE PRODUÇÃO DO ASSOCIADO PARA A 

COOPERATIVA. Trabalho este, que vai contribuir significativamente no dia a dia dos 

Profissionais da Contabilidade. 

Parabéns a todos os integrantes da Comissão do Profissional Contábil da Área 

Cooperativista por esta obra. 

Boa leitura! 

 

 

(CO) MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO 

- Presidente do CRC-PR - 
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1. Introdução 

O Ajuste SINIEF nº 18 de 29/09/2017, D.O.U de 05/10/2017, publicado pelo 

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, alterou o Convênio s/nº de 1970, 

inserindo novos códigos fiscais de operações e prestações (CFOP’s), para atender um 

antigo pleito das sociedades cooperativas, cujo objetivo é o de alinhar e resguardar o 

“ato cooperativo” conforme estabelece o art. 79 da lei 5.764/1971. 

A publicação da Interpretação Técnica Geral (ITG 2004) – Entidade Cooperativa, 

pelo Conselho Federal de Contabilidade em 24 de novembro de 2017, trouxe uma nova 

leitura sobre operações específicas entre as sociedades cooperativas agropecuárias e 

seus produtores associados, quanto ao reconhecimento, registro e apresentação, em 

especial dos itens 14 a 17 da interpretação, para os quais apresentamos as 

considerações a seguir: 

a. O item 14 trata da escrituração e apresentação de forma segregada de 

operações que são realizadas entre a cooperativa e o seu produtor associado. 

b. O item 15 orienta no sentido de segregar o registro contábil das operações de 

entrada da produção com preços a fixar, daquelas com preço fixado. Neste caso, 

requer a correta interpretação para reconhecimento de um ativo e de um passivo 

na entidade cooperativa, bem como da troca de um ativo por outro na pessoa 

do associado, ou seja, de estoque da sua produção por um crédito junto a 

cooperativa. 

c. O item 16 esclarece situações distintas para reconhecimento do dispêndio/custo, 

quando a operação de fixação do preço pelo produtor ocorrer em momento 

posterior às operações de industrialização, consumo ou comercialização da 

produção.  A Figura 1 ilustra o fluxo de ocorrência das operações do associado 

para com a cooperativa. 

Figura 1 - Fluxo de ocorrência das operações do associado com a cooperativa 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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i. Se a produção recebida pela cooperativa com preço a fixar (processo 1), for 

industrializada ou consumida (processo 2) antes da fixação de preço pelo 

associado (processo 3), a cooperativa deverá reconhecer contabilmente o 

dispêndio/custo da matéria prima, do produto ou da mercadoria ao preço do 

dia da requisição industrial1, exceto se houver preço diferente estabelecido 

em contrato. 

ii. Se a produção recebida pela cooperativa com preço a fixar (processo 1), for 

comercializada (processo 2) antes da fixação de preço pelo associado 

(processo 3), a cooperativa deverá reconhecer contabilmente o 

dispêndio/custo no resultado, ao preço do dia da comercialização, exceto se 

houver preço diferente estabelecido em contrato. 

d. O item 17 orienta para o registro contábil de eventual variação de preço no 

momento da fixação de preço pelo associado (3) em relação ao momento do 

recebimento da produção com preço a fixar (1), considerando que o produto foi 

industrializado, consumido ou comercializado na etapa anterior a fixação de 

preço (2). Destaca-se a importância de reconhecer eventuais variações de 

preços observando-se o regime competência em cada período.2 

2. Revisão da Literatura e Análise Interpretativa 

O reconhecimento e registro de elementos de ativos, passivos, patrimônio 

líquido e resultado, requerem a compreensão e interpretação do conceito disposto no 

conjunto de normas contábeis e literatura disponível. A revisão da literatura auxilia para 

a adequada interpretação a que se propõe este trabalho. 

Interpretar as operações como elas ocorrem na realidade, de forma conexa à 

ITG 2004 e outros normativos contábeis, literatura disponível e legislação do 

cooperativismo, quanto ao reconhecimento, registro e apresentação em cada uma das 

fases explicitadas na Figura 1, em consonância aos itens 14 a 17 da interpretação, é o 

que se propõe. Contudo, as interpretações auxiliares aqui propostas não tem a 

pretensão de abranger todos os possíveis modelos operacionais das cooperativas. 

                                                           
1 Quanto a formações dos custos é importante observar todos os requisitos, em especial os itens 10 a 
22 da NBC TG 16 (R2). 
2 É importante que cada entidade cooperativa, dentro da sua realidade, avalie se possui o controle efetivo 
de entradas e saídas de matérias primas no seu processo industrial. Após isso é preciso estabelecer 
uma política de reconhecimento de eventuais variações, classificando-as, se possível, no custo ou 
diretamente no resultado. 
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Sugere-se, portanto, este auxilio interpretativo nos casos em que se considerar 

aplicável. 

3. Item 14 da ITG 2004 

Os saldos de estoque, contas a receber e contas a pagar decorrentes das operações 

realizadas com os associados devem ser apresentados em contas individualizadas que 

os identifiquem, podendo ser utilizados registros auxiliares. 

 

A interpretação sugere, que o registro e apresentação dos saldos das operações 

com o associado sejam registradas em contas do ativo e passivo que os identifiquem, 

isto é, quando possível, deve-se segregar as operações com associados em contas 

distintas. A estrutura patrimonial a seguir, exemplifica a indicação da interpretação, 

entretanto, o objetivo fundamental é o de possibilitar aos usuários das informações 

contábeis, uma visualização clara das operações do ato cooperativo e do ato não 

cooperativo. 

ATIVO PASSIVO 

CIRCULANTE CIRCULANTE 

VALORES A RECEBER VALORES A PAGAR 

ASSOCIADOS ASSOCIADOS 

NÃO ASSOCIADOS NÃO ASSOCIADOS 

ESTOQUE FORNECEDORES 

ASSOCIADOS OBR. SOCIAIS E TRABALHISTAS 

NÃO ASSOCIADOS OBR. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 

ESTOQUE PARA REVENDA OPERAÇÕES A APROPRIAR 

ESTOQUE INDUSTRIAL PROVISÕES 
ALMOXARIFADO DE PRODUÇÃO 

 

A perspectiva da estrutura sugerida, visualiza no balanço patrimonial uma 

amostra de posição informativa mais sintética, porém aderente à orientação do item 14 

da interpretação. De acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações 

(2006, p. 30), “é importante que as contas sejam classificadas no balanço de forma 

ordenada e uniforme, para permitir aos usuários uma adequada análise e interpretação 

da situação patrimonial e financeira”.  
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4. Item 15 da ITG 2004 

Os produtos recebidos dos associados com preço a fixar devem ser registrados 
contabilmente em conta própria de estoque, individualizada, desde que atenda a 
definição de ativo do item 4.4 da NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, e sua 
contrapartida em conta de passivo, mensurados ao valor justo, podendo ser utilizados 
registros auxiliares. 

Aqui o desafio maior é o de interpretar adequadamente se a natureza de tais 

estoques atende a definição de ativo, e sua contrapartida, a definição de passivo. 

Analisamos também, o conceito de valor justo (2.3), para verificar se é possível a sua 

aplicação para os estoques com preços a fixar. 

Talvez, a pergunta que se busca responder neste item é: 

Qual é a definição de ativo e passivo que a NBC TG Estrutura Conceitual 

apresenta em seu item 4.4?  

Antes de analisarmos a aderência ou não ao conceito de ativo, passivo e valor 

justo, descrevemos suscintamente a operação: 

O produtor rural associado ao fazer a colheita da produção agrícola, geralmente 

entrega essa produção nos armazéns da cooperativa, porém, sem determinar (fixar) o 

preço de “comercialização”. Essa operação é denominada de “entrega da produção 

com preço a fixar”. Em outro momento, de acordo com a necessidade ou conveniência, 

o produtor associado autoriza a comercialização da produção, fixando o preço que vai 

receber da sua cooperativa. Ocorre então, a “fixação de preço”, e a respectiva 

transferência de fluxo de caixa para o associado. 

Acrescenta-se aqui, o art. 83 da lei 5.764/1971, para avaliação em conjunto com 

a operação acima descrita. 

Art. 83. A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga a esta de 
plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la em garantia de 
operações de crédito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes 
relativos à comercialização de determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os 
estatutos dispuserem de outro modo. 

Acrescenta-se ainda, que a entrega da produção com preço a fixar não transfere 

a propriedade da produção para a cooperativa, porém, a outorga para sua livre 

disposição, na forma do art. 83 acima transcrito. Tal outorga, possibilita a cooperativa 

movimentar essa produção entre seus armazéns ou de terceiros, industrializar, 

consumir e até mesmo comercializar antes da fixação de preço pelo produtor 

associado. 
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A estrutura a seguir exemplifica a sugestão da interpretação. 

 
ATIVO PASSIVO 
   CIRCULANTE    CIRCULANTE 
        VALORES A RECEBER        VALORES A PAGAR 
 ASSOCIADOS  ASSOCIADOS 
  FORNECIMENTO DE BENS   PRODUÇÃO A FIXAR 
  ADIANTAMENTO DE FIXAÇÃO   PRODUÇÃO FIXADA 
 NÃO ASSOCIADOS  NÃO ASSOCIADOS 
  REVENDA DE MERCADORIAS   PRODUÇÃO A FIXAR 
  ADIANTAMENTO DE FIXAÇÃO   PRODUÇÃO FIXADA 
        ESTOQUE         FORNECEDORES 
 ASSOCIADOS         OBR. SOCIAIS E TRABALHISTAS 
  ESTOQUE A FIXAR          OBR. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 
   Produto Agrícola         OPERAÇÕES A APROPRIAR 
   Produto Pecuário         PROVISÕES 
  ESTOQUE FIXADO  
   Produto Agrícola   
   Produto Pecuário    
 NÃO ASSOCIADOS    
  ESTOQUE A FIXAR      
   Produto Agrícola      

   Produto Pecuário     
  ESTOQUE FIXADO     
   Produto Agrícola      

   Produto Pecuário     
  ESTOQUE PARA FORNECIMENTO  
   BENS DE FORNECIMENTO  
  ESTOQUE INDUSTRIAL    
   PRODUTO EM PROCESSO     
   PRODUTO ACABADO  
   ALMOXARIFADODE PRODUÇÃO   
   MATÉRIA PRIMA  
   MATERIAL DE EMBALAGEM    

 

4.1 Definição e Reconhecimento de Ativo 

A NBC TG Estrutura Conceitual, no capítulo 4, define um ativo como “um recurso 

controlado pela entidade... e do qual se espera que fluam futuros benefícios 

econômicos para a entidade” (item 4.4. a).  

Continua a norma, auxiliando na definição de um ativo ao trazer que “... ao 

determinar a existência do ativo, o direito de propriedade não é essencial... caso a 

entidade controle os benefícios econômicos que são esperados que fluam da 

propriedade. Embora a capacidade de a entidade controlar os benefícios econômicos 

normalmente resulte da existência de direitos legais, o bem pode, contudo, satisfazer 

à definição de ativo mesmo quando não houver controle legal” (item 4.12). 
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Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial da entidade “quando for 

provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade 

e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade” (item 4.44). 

De acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (2006, p. 

115): “os estoques são bens tangíveis ou intangíveis adquiridos ou produzidos pela 

empresa com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal de suas 

atividades”. 

Depreende-se destas definições, que os produtos recebidos dos associados 

com preço a fixar pela cooperativa, reúnem características para serem classificados 

como um ativo, em conta de estoque. 

Aplica-se então, a NBC TG 16 (R2) Estoques, para mensuração e 

reconhecimento do custo do estoque, inicialmente pelo valor de custo ao preço do dia 

da entrada na cooperativa, ou pelo valor realizável líquido, na forma do item 9 da norma. 

A cada movimentação do estoque, seja na transferência como matéria prima 

para industrialização, como também nas situações de comercialização antecipada ou 

de consumo, é recomendável ajustar novamente o custo do estoque na forma do item 

30 da norma NBC TG 16 (R2), e, sendo relevante, reconhecer as variações de preços 

para mais ou para menos, com a sua contrapartida no passivo. Eventuais diferenças 

após o processo industrial ou a revenda, deverão ser classificadas diretamente no 

resultado.  

4.2 Definição e Reconhecimento de Passivo 

De outro lado, é fundamental verificar se a contrapartida da operação no ativo 

se encaixa adequadamente como passivo. Recorre-se outra vez, à NBC TG Estrutura 

Conceitual, na qual está disposto: “um passivo é uma obrigação presente da 

entidade...cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade...” 

(item 4.4).  

Outro elemento característico da operação em análise, está assentado na norma 

da seguinte forma: “uma característica essencial para a existência de passivo é que a 

entidade tenha uma obrigação presente... as obrigações podem ser legalmente 

exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias..., entretanto, 

obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do 

desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa” (item 4.15). 
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Analogamente ao art. 83 da Lei nº 5.764/1971, e as disposições estatutárias da 

cooperativa, encontra-se o seguinte: “a decisão da administração de uma entidade para 

adquirir ativos no futuro não dá origem, por si só, a uma obrigação presente. A 

obrigação normalmente surge somente quando um ativo é entregue ou a entidade 

ingressa em acordo irrevogável para adquirir o ativo” (item 4.16). 

Acrescenta-se para a análise a seguinte hipótese: se por qualquer motivo houver 

furto, roubo ou sinistro da produção a fixar do associado, a cooperativa poderá recusar 

a transferência de fluxo de caixa quando ele decidir fixar o preço de comercialização?  

Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial “quando for provável 

que uma saída de recursos detentores de benefícios econômicos seja exigida em 

liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser 

mensurado com confiabilidade” (item 4.46). 

A operação de recebimento da produção do associado com preço a fixar, reúne 

os elementos essenciais para reconhecimento de um ativo e um passivo na 

cooperativa, vejamos: 

a. A produção recebida do associado com preço a fixar, estando no armazém 

da cooperativa, será por esta controlada, inclusive com assunção dos riscos, 

exceto se o estatuto social dispor de outra forma.  

b. Não é relevante o direito de propriedade para reconhecer um ativo, porque o 

controle dos benefícios econômicos que se espera, transitará, ainda que 

temporariamente, pela cooperativa. 

c. A cooperativa, ao assumir o risco pelo ativo, tem caracterizado uma 

obrigação presente para com o seu associado, porque uma saída de recurso 

será exigida no momento da fixação de preço. 

Compete ainda à cooperativa, avaliar subsidiariamente em períodos 

subsequentes, na forma do item 33 da NBC TG 16 Estoques, com o objetivo de 

atualizar o montante da obrigação, até que o associado decida fixar o preço 

(comercializar) sua produção entregue, que até este momento figura como a fixar. 

4.3 Definição de Valor Justo 

Considerando possíveis variações de preços em elementos de ativos e 

passivos, por intervalos temporais entre a entrada da produção na cooperativa com 

preço a fixar, e a utilização da produção para industrialização, consumo ou 
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comercialização antecipada, propõe a norma, que sejam avaliados tais elementos ao 

valor justo. De acordo com a NBC TG 16 (R2): “valor justo é o preço que seria recebido 

pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma 

transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração”. 

5. Item 16 da ITG 2004 

Se os produtos recebidos dos associados com preço a fixar forem industrializados, 
consumidos ou vendidos antes da fixação de seu preço pelo cooperado, o custo deve 
ser imediatamente reconhecido em conta de estoque de produtos acabados quando 
industrializado e em conta de resultado quando consumido ou vendido, e a obrigação 
deve ser mantida no passivo. 

Considerando a prerrogativa do art. 83 da Lei nº 5.764/1971, a cooperativa 

dispõe de outorga para realizar operações antecipadas ao momento da fixação de 

preço pelo associado produtor. Poderão ocorrer operações de industrialização, 

consumo ou comercialização. Quando essas operações acontecerem, é altamente 

recomendável, reconhecer e atualizar ativos e passivos envolvidos pelo valor efetivo 

da operação. 

A depender do sistema de controle interno que a cooperativa adotar, 

recomenda-se analisar eventuais transições entre as contas de estoques a fixar para 

estoques fixados. 

O reconhecimento e atualização de ativos e passivos envolvidos formará o 

dispêndio/custo da matéria prima, no caso de industrialização; dispêndio/custo da 

venda, no caso de comercialização, e dispêndio/despesa operacional no caso de 

consumo.  

A obrigação no passivo, com produção a fixar, permanecerá até o momento em 

que o associado produtor decidir pela fixação “comercialização” da sua produção. 

Qualquer ajuste por variação de preço relativo a obrigação em conta do passivo, deverá 

ser reconhecida da seguinte forma: 

a. Em conta de estoque a fixar, se a mercadoria/produto estiver fisicamente nos 

armazéns à disposição da cooperativa; 

b. Em conta de ingresso ou dispêndio operacional, após a baixa de estoque por 

qualquer motivo: comercialização da mercadoria pré-industrializada ou produto 

acabado, comercialização da produção recebida “in natura” ou consumida. 
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6. Item 17 da ITG 2004 

Os ajustes decorrentes de variação de preço, após a baixa dos estoques, devem ser 
classificados como ingresso ou dispêndio operacional. 

O item 17 pode ser considerado complementar ao item 16. Reforça o 

reconhecimento de eventuais variações de preços da obrigação registrada em conta 

do passivo, quando não mais existir um ativo em estoque por conta de comercialização 

da produção recebida “in natura”, ou por consumo ou comercialização de produção 

industrializada.  

A fixação de preço pelo associado produtor poderá ocorrer em momentos bem 

diferentes de possíveis operações antecipadas pela cooperativa, inclusive em 

exercícios subsequentes ao de entrega da produção com preço a fixar na cooperativa.  

Justifica-se, portanto, o reconhecimento da variação de preços em conta de 

resultado operacional, considerando o momento da fixação de preço pelo associado 

produtor em relação às operações anteriores. A Figura 2 demonstra o fluxo de 

operações que podem ocorrer entre o associado e cooperativa, iniciando pela entrega 

da produção a fixar. 

 

Figura 2 - Fluxo de operações 

  

Fonte: elaborado pelos autores 
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7. Caso Empírico 

Para que o profissional da contabilidade possa compreender mais claramente 

esta interpretação da ITG 2004, propomos um caso empírico, com o objetivo de 

padronizar o processo de reconhecimento e registro das operações, considerando as 

seguintes premissas: 

a. Recebimento pela cooperativa da produção do associado produtor com 

preço a fixar; 

b. Hipótese em que a fixação de preço pelo associado produtor ocorre APÓS a 

cooperativa industrializar, consumir ou comercializar a produção entregue; 

c. Transferência de parte da produção com preço a fixar para o processo de 

industrialização; 

d. Comercialização pela cooperativa do restante da produção entregue pelo 

associado produtor com preço a fixar; 

e. Reconhecimento em conta de passivo referente produção a adquirir em cada 

momento de ocorrência das operações por transferência para 

industrialização ou por venda pela cooperativa, antes do produtor associado 

fixar o preço de comercialização; 

f. As quantidades e valores considerados são ilustrativos e não representam 

efetivamente nenhum produto em específico; 

g. Aplicação dos códigos fiscais de operações e prestações – CFOP’s, quando 

requeridos para a operação; 

h. Reconhecimento de ingressos e dispêndios considerando o regime de 

competência; 

i. O caso é compreendido no seu conjunto, pela descrição de ocorrência das 

operações consideradas, e não apresenta eventuais outros registros no 

sentido de finalizar completamente o fluxo das operações. 

8. Operações Hipotéticas Consideradas 

RECEBIMENTO DA PRODUÇÃO COM PREÇO A FIXAR 

1. Recebimento pela cooperativa de 200 unidades de mercadoria ao preço do dia 

praticado no mercado, de $50,00 a unidade. A cooperativa emite uma NFe aplicando 
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o CFOP 1.131 - entrada de mercadoria com previsão de posterior fixação de preço, 

decorrente de operação de ato cooperativo. 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito – AC Estoque próprio – a fixar  
Crédito – PC Produção a fixar – associado (200 x $50,00) 10.000,00 

 

REQUISIÇÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PARTE DA PRODUÇÃO RECEBIDA 

COM PREÇO A FIXAR 

2. Requisição de matéria prima para industrialização de 100 unidades recebidas com 

preço a fixar, ao preço de $55,00 praticado no mercado no dia.  

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito – AC Estoque matéria prima para industrialização  
Crédito – PC Produção a adquirir - associado (100 x 

$55,00) 
 

5.500,00 

 

2.1 Neste momento sugere-se à cooperativa reconhecer uma variação de preço 

ocorrida entre o valor considerado na requisição para indústria e o preço de entrada 

a fixar. Considera-se neste exemplo que a variação de preço ($55,00 - $50,00) é 

relevante e a cooperativa efetua o reconhecimento contábil. 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a adquirir – associado  
Crédito – PC Produção a fixar – associado (100 x $5,00)   500,00 

 

2.2 Consideração complementar ao item 2.1, se a variação de preço for negativa, ou 

seja, a menor em relação ao preço de entrada a fixar, sugere-se o registro contábil 

conforme segue.  

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a fixar – associado  
Crédito – PC Produção a adquirir - associado (100 x $X,00)       

 

Obs.: tanto a variação positiva, quanto a negativa, os reflexos deverão transitar pelo resultado 

se o processo industrial foi concluído. 

COMERCIALIZAÇÃO DO RESTANTE DA PRODUÇÃO RECEBIDA COM PREÇO A 

FIXAR 
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3. A cooperativa decidiu comercializar no mercado o restante da produção recebida 

com preço a fixar, e o preço do dia da operação foi de $60,00 por unidade, para 

receber em 20 dias. Considere nesta operação, que a cooperativa emite uma NFe 

de venda utilizando o CFOP 5.102 vendas de mercadoria adquirida ou recebida de 

terceiros (ou outro, conforme o caso) e que todas as condições para reconhecer o 

ingresso de venda foram observadas. 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  AC Créditos – contas a receber  
Crédito – RE Ingresso de venda de mercadorias MI (100 x $60,00) 6.000,00 

 

4. Apropriação em conta de estoque próprio - fixado de 100 unidades de mercadorias 

recebida com preço a fixar, comercializada pela cooperativa (3) antes da fixação de 

preço pelo associado produtor. Considera-se o preço praticado no mercado para 

fixação, no dia da venda, a $56,00 por unidade. 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  AC Estoque próprio – fixado  
Crédito – PC Produção a adquirir - associado (100 x $56,00) 5.600,00 

 

5. Em razão da comercialização pela cooperativa (3), reconhecer a baixa do estoque 

e apropriação para dispêndio/custo da venda.   

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  RE Dispêndio - repasse associado – CMV  
Crédito – AC Estoque próprio - fixado (100 x $56,00) 5.600,00 

 

5.1 Neste momento, sugere-se à cooperativa reconhecer uma variação de preço 

ocorrida entre o valor de mercado para fixação de preço (4), e o preço de entrada a 

fixar. Considera-se neste exemplo, que a variação de preço ($56,00 - $50,00) é 

relevante, e a cooperativa deve efetuar o reconhecimento contábil.  

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a adquirir - associado  
Crédito – PC Produção a fixar – associado (100 x $6,00) 600,00 
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5.2 Consideração complementar ao item 5.1, se a variação de preço fosse negativa, ou 

seja, a menor em relação ao preço de entrada a fixar, sugere-se o registro contábil 

conforme segue.  

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a fixar – associado  
Crédito – PC Produção a adquirir - associado (100 x $X,00)  

 

MENSURAÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO RECEBIDA COM PREÇO A FIXAR EM 

MOMENTO SUBSEQUENTE 

6. Enquanto o associado não fixar sua produção entregue, porém, já transferida para 

industrialização, consumo ou comercialização, recomenda-se avaliar 

periodicamente a produção a fixar - no passivo. Sendo relevante a variação de 

preço, recomenda-se reconhecer e registrar da seguinte forma: 

6.1 Se a variação de preço for a maior em relação aos valores de entrada com preço a 

fixar (1), e outras variações já reconhecidas (2.1 e 5.1), recomenda-se reconhecer 

no balanço. Considere neste exemplo, que o preço do dia da avaliação é de $58,00 

por unidade. Logo ((200 x $58,00) - (1) - (2.1) - (5.1)). 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  RE Outros dispêndios operacionais - repasse associado  
Crédito – PC Produção a fixar – associado ((200 x $58,00) – 1 – 2.1 – 

5.1)) 
 
500,00 

 

6.2 Consideração complementar ao item 6.1, se a variação de preço fosse negativa, 

ou seja, a menor em relação ao preço de entrada a fixar (1) e outras variações já 

reconhecidas (2.2 e 5.2), recomenda-se o registro contábil conforme segue.  

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a fixar – associado  
Crédito – RE Outros ingressos operacionais – repasse associado ((200 

x $X,00) – 1 – 2.2 – 5.2)) 
 

 

FIXAÇÃO DE PREÇO DA PRODUÇÃO ENTREGUE PELO ASSOCIADO COM 

PREÇO A FIXAR 
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7 Em períodos subsequentes ao da entrega da produção na cooperativa o associado 

decide fixar parte ou toda sua produção entregue. De acordo com controles internos 

da cooperativa, verificar-se-á que toda produção recebida foi industrializada e 

comercializada antes da fixação pelo associado, não restando, portanto, mais 

estoques a considerar. 

 

7.1 Suponha que o associado decidiu fixar toda sua produção entregue e, neste 

momento, o preço de fixação por unidade é de $60,00. Considere que a cooperativa 

deve reter 1,5% de contribuição previdenciária rural sobre o total da fixação. Para 

este caso, a cooperativa deve emitir duas NFe’s devido às destinações já ocorridas: 

Uma NFe com o CFOP 1.135 - fixação de preço de produção do estabelecimento 

produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior 

fixação de preço, em ato cooperativo, para industrialização, referente a 100 

unidades industrializadas. Outra NFe com o CFOP 1.132 - fixação de preço de 

produção do estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente 

com previsão de posterior fixação de preço, em ato cooperativo, para 

comercialização, referente 100 unidades comercializadas “in natura”. Sugere-se o 

seguinte registro pela fixação de preço, quando não mais existir mercadoria em 

estoque. 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a adquirir - associado  
Crédito – PC Produção fixada a pagar – associado (200 x $60,00)  12.000,00 

 

7.2 O registro de retenção da contribuição previdenciária rural à alíquota de 1,5% sobre 

o total da produção fixada será: 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção fixada a pagar – associado  
Crédito – PC Obrigações previdenciárias a recolher ($12.000,00 x 1,5%) 180,00 

 

7.3 Se a cooperativa adotar o critério de fazer a devolução simbólica da entrada de 

produção com preço a fixar, utilizando-se do CFOP 5.213, será necessário efetuar 

o seguinte lançamento contábil: 
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Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a fixar – associado  
Crédito – AC Estoque a fixar - associado (200 x $50,00)  10.000,00 

 

7.4 Neste momento, por meio de controles internos, verifica-se diferença entre o 

preço efetivamente fixado pelo associado (7.1) e o preço da entrada a fixar (1), ou 

seja, $60,00 - $50,00 = $10,00 x 200 = $2.000,00, cujo valor deve ser ajustado entre 

as contas abaixo, considerando neste exemplo, o critério aqui adotado. 

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a fixar – associado  
Crédito – PC Produção a adquirir - associado (200 x $10,00)  2.000,00 

 

8 Com base em controles internos, a cooperativa deve avaliar se restam diferenças 

residuais a reconhecer, de variação de preços, desde o recebimento da produção 

com preço a fixar, até a efetiva fixação de preço pelo associado.  

 

8.1 Se houver variações residuais de preço a reconhecer e esta for a maior em relação 

aos valores de entrada com preço a fixar (1), e outras variações já reconhecidas 

(2.1, 5.1 e 6.1), deve-se reconhecer no balanço. Considerando neste exemplo, que 

o preço de fixação foi de $60,00 por unidade, resulta uma variação de: ((200 x 

$60,00) - (1) - (2.1) - (5.1) - (6.1)).  

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  RE Outros dispêndios operacionais - repasse associado  
Crédito – PC Produção a fixar – associado ((200 x $60,00) – 1 – 2.1 – 

5.1 – 6.1)) 
 
400,00 

 

8.2 Consideração complementar ao item 8.1: se a variação de preço for negativa, ou 

seja, a menor em relação ao preço de entrada a fixar (1) e outras variações já 

reconhecidas (2.2, 5.2 e 6.2), sugere-se o registro contábil conforme segue.  

Partidas dobradas Sugestão de nomenclatura Valor $ 
Débito –  PC Produção a fixar – associado  
Crédito – RE Outros ingressos operacionais – repasse associado ((200 

x $X,00) – 1 – 2.2 – 5.2 – 6.2)) 
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Com base nos registros das operações, sugere-se para fixação do modelo, 

elaborar os lançamentos em “razonetes” e na sequência, elaborar a demonstração de 

sobras ou perdas e o balanço patrimonial. 

Para ilustrar este exemplo, considerando apenas as contas com saldos em 

aberto, o balanço patrimonial e a demonstração de sobras e perdas são apresentados 

conforme Figura 3, de forma simplificada e simbólica. 

9. Considerações Finais 

Cada operação pode apresentar uma realidade econômica para a entidade, cujo 

principal desafio é identificar adequadamente, no âmbito das normas contábeis 

vigentes, se existem elementos fundamentais para o reconhecimento de um ativo, 

passivo ou resultado. 

Este trabalho tem como objetivo oferecer uma contribuição na interpretação e 

no respectivo reconhecimento contábil da operação de recebimento da produção do 

associado com preço a fixar, e posteriores desmembramentos em outros eventos 

(industrialização, comercialização ou consumo), antes da efetiva fixação de preço pelo 

associado de sociedade cooperativa de produção agropecuária, considerando a 

necessidade da melhor aderência à ITG 2004, em especial aos itens 14 a 17. 

Acreditamos que o modelo ora apresentado pode ser uma referência geral aos 

profissionais da contabilidade que atuam nestas sociedades cooperativas, porém, 

outros modelos podem ser adaptados de acordo com os processos operacionais de 

cada entidade. Por exemplo: não realizar emissão de devolução simbólica da produção 

recebida com preço a fixar à medida em que o associado decida fixar o preço de 

comercialização de sua produção. 

Por fim, recomenda-se divulgar em notas explicativas o modelo adotado para as 

operações dessa natureza, de modo a facilitar a compreensão dos associados e 

demais usuários das demonstrações contábeis da entidade.  
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Figura 3 - Contas com saldos em aberto 

    

Fonte: elaborado pelos autores 

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO $
Contas a receber 6.000,00     
Estoque MP p/ industrialização 5.500,00     
Total Ativo 11.500,00   

PASSIVO E PL $
Produção fixada a pagar associado 11.820,00   
Obrig previdenciária a recolher 180,00         
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sobras ou perdas -500,00 
Total do Passivo e PL 11.500,00   

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS     $
Ingressos de vendas 6.000,00     
(-) Dispêndios (CMV) 5.600,00     
Sobra Bruta 400,00         
Outros ingressos operacionais 0,00
Outros dispêndios operacionais 900,00
Sobras/Perdas exercício -500,00 



TRATAMENTO CONTÁBIL DAS OPERAÇÕES DE REMESSA DE PRODUÇÃO DO 
ASSOCIADO PARA A COOPERATIVA 

 

21 
 

10. Referências: 

BRASIL. Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LeIs/L5764.htm. 

Acesso em: 25 fev. 2018. 

 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC. Normas Brasileiras de 

Contabilidade. ITG 2004 – Entidade Cooperativa. NBC TG Estrutura Conceitual. NBC 

TG 12 Ajuste a Valor Presente. NBC TG 16 (R2) Estoques. NBC TG 29 (R2) Ativo 

Biológico e Produto Agrícola. Disponível em http://cfc.org.br/tecnica/normas-

brasileiras-de-contabilidade/normas-completas. Acesso em: 09 abr. 2018. 

 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. Ajuste SINIEF nº 

18, D.O.U. de 05.10.17. Disponível em  

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2017/AJ_018_17. Acesso em: 01 

mar. 2018. 

 

DICKEL, Dorly. Manual de Contabilidade para as Cooperativas Agropecuárias. 2. ed. 

atualizada. Porto Alegre: Sescoop/RS, 2014. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações: 

aplicável às demais sociedades / FIPECAFI. 6. ed. Revisada e atual. São Paulo: Atlas, 

2006. 

 


