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RESUMO 

O objetivo deste estudo é contribuir com o entendimento para o adequado tratamento 

contábil das operações em cooperativas que as tipificam e tornam peculiares e 

diferenciadas das demais sociedades comerciais brasileiras. Trata-se, objetivamente, de 

examinar esse tratamento à luz da Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.8, do 

Conselho Federal de Contabilidade, que determina uma segregação entre os atos 

cooperativos e não cooperativos. A fundamentação teórica do trabalho centra-se em 

examinar, do ponto de vista da doutrina cooperativista e da Teoria da Contabilidade, as 

questões inerentes à origem, natureza e finalidade das cooperativas, e à normatização 

contábil a elas aplicável. Com o uso da estratégia do estudo de caso, são apresentados 

resultados gerados a partir de fatos contábeis relativos a atividades de uma cooperativa do 

ramo agropecuário de produção vinícola do Sul do Brasil, usando-se um método 

desenvolvido pelo autor. Os resultados indicam que a NBC T 10.8 suprimiu uma 

deficiência histórica que permeou a prática da atividade contábil nas cooperativas, cujos 

procedimentos contábeis, que estão implícitos em conteúdos técnicos e científicos na NBC 

T 10.8, são apresentados de forma detalhada. 

 



ABSTRACT 

The main goal of this study is to contribute to the understanding of the appropriate 

accounting treatment of the operations in cooperatives, which differentiates them from 

other Brazilian commercial societies. This treatment is objectively examined under the 

lens of the norm NBC T 10.8 of Federal Council of Accounting, which determines 

distinction between cooperative acts and non-cooperative acts. The theoretical foundation 

of this paperwork is centered in examining, from both the cooperative doctrine and the 

accounting theory viewpoint, the issues related to the origin, nature and purpose of the 

cooperatives, as well as the accounting regulation applicable to them. The author 

developed a method to treat adequately the norm NBC T 10.8 and applied it to a case study 

of a wine producer cooperative in southern Brazil. As a result of this work, it is 

demonstrated that NBC T 10.8 eliminated a historical deficiency that permeated the 

accounting practice in cooperatives, whose accounting procedures - implicit in both 

technical and scientific content in NBC T 10.8 – are presented in a detailed manner. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo visa situar o leitor sobre o estudo que será empreendido e, por isso, abordará 

os seguintes tópicos: 

• Contextualização do Problema 

• Formulação do Problema 

• Objetivos do Estudo 

• Metodologia do Estudo 

• Delimitação do Estudo 

• Contribuição do Estudo 

• Organização do Estudo 

1.1 Contextualização do Problema 

Inspirado no princípio de solidariedade social e na comunhão de interesses comuns, o 

Cooperativismo surgiu como doutrina a partir da metade do século XIX, na Europa, e tem 

por objetivo a solução dos problemas sociais por meio da criação de comunidades de 

cooperação. 

Na concepção formulada pelos teóricos do Cooperativismo, essas comunidades seriam 

formadas por indivíduos livres que se encarregariam da gestão da produção e participariam 

igualitariamente dos bens produzidos em comum. Sua realização prática prevê a criação de 

cooperativas de produção, consumo, trabalho e crédito, cuja função na economia é auxiliar 

e limitada, servindo como corretivo do regime de mercado e de livre concorrência. 

No Brasil, entretanto, no final do século XIX é que se verificou o surgimento das primeiras 

cooperativas de consumo. Daquela época até o início do ano de 2003, observa-se o 

crescimento e a representatividade do chamado Sistema Cooperativista Brasileiro. Essa 

representatividade pode ser medida por dados divulgados pela Organização das 

Cooperativas Brasileiras – OCB, segundo os quais, o Sistema Cooperativista Brasileiro 

compõe-se atualmente de 13 ramos de atividades, distribuídos entre 7.549 cooperativas, 
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formadas por mais de 5,258 milhões de cooperados, gerando mais de 171 mil empregos e o 

seu faturamento tem participação equivalente a 6% na formação do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro.  

Contudo, é no âmbito das leis cooperativistas brasileiras que o sistema cooperativista tem 

se notabilizado em provocar controvérsias. A evolução histórica dessas leis demonstra que 

o legislador pátrio tem dispensado especial atenção com o trato da temática cooperativista, 

conferindo tratamento diferenciado às sociedades cooperativas em relação às demais 

sociedades mercantis. Nas conseqüências desse tratamento é que reside a gênese da 

preocupação desta investigação.  

É a Lei n.° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de 

Cooperativismo e instituí o atual regime jurídico das sociedades cooperativas. Além e 

acima desta Lei, está a Carta Magna de 1988 demonstrando perfeita sintonia com os 

princípios cooperativistas, incorporando entre seus fundamentos, o de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária acrescentando, em outra parte: a lei apoiará e estimulará 

o cooperativismo e outras formas de associativismo.1  

As sociedades cooperativas, para atingirem seus objetivos sociais, inserem-se no contexto 

da competição nos mercados em que atuam. A despeito dos sagrados princípios que as 

norteiam, bem como de eventuais benefícios de ordem societários, tributários e 

burocráticos, legalmente contemplados, a atuação das sociedades cooperativas, de maneira 

geral, é incompreendida. 

Para ilustrar essa incompreensão, observam-se, nas sociedades cooperativas, duas 

situações, a saber: 

1. de ordem mercadológica, está relacionada com a resignação de empresas 

concorrentes, em vista de vantagens tributárias exclusivamente conferidas às 

cooperativas – por exemplo, a não incidência de impostos de renda; e 

2. de ordem gerencial, está relacionada a procedimentos contábeis adotados nas 

operações sociais das cooperativas – por exemplo, a contabilização e a 

apuração de resultado, em separado, das operações realizadas entre a 

cooperativas e seus associados (atos cooperativos), das operações com terceiros 

                                                        
1 Constituição Federal, arts. 3°, I e 174, § 2°. 
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não associados (atos não cooperativos). Essa segunda situação, a de ordem 

gerencial, é a que será profundamente examinada ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho. 

A situação de ordem gerencial supra referida não fica restrita aos procedimentos contábeis 

praticados. Em verdade, a abrangência dessa situação envolve o contexto gerencial das 

sociedades cooperativas como um todo, e é na amplitude desse contexto que se verifica a 

prática de procedimentos como se estas fossem sociedades comerciais no sentido 

tradicional, sem as peculiaridades inerentes às atividades cooperativistas. 

A propósito do inadequado tratamento contábil que vem sendo dispensado às operações 

nas sociedades cooperativas, deve-se atentar para o Acórdão n.° 101-92.914/99, da 1ª 

Turma do Conselho de Contribuintes, publicado no Diário Oficial da União em 

14/03/2000, a seguir transcrito: 

Se a escrituração não segregar as receitas e despesas/custos segundo sua origem 
(atos cooperativos e não cooperativos), ou, ainda, se a segregação feita pela 
sociedade não estiver apoiada em documentação hábil que a legitime, o resultado 
global da cooperativa será tributado, por ser impossível à determinação da 
parcela não alcançada pela não-incidência tributária. 

Corroborando com esses entendimentos sobre a complexidade e a incompreensão a 

respeito da temática cooperativista no Brasil, situação vivenciada no cotidiano de 

sociedades cooperativas, manifesta-se BULGARELLI (1995; p. 212), afirmando que “[...] 

sem dúvida que a sua aparente complexidade só se apresenta assim devido ao notável 

desconhecimento que envolve o sistema cooperativista no Brasil, em geral, e da legislação 

cooperativista em particular”. 

Com isso o que se infere sobre a realidade das sociedades cooperativas é a constatação de 

que uma das principais fontes das dificuldades aqui examinadas, decorre da imperfeita 

compreensão da sua origem, natureza e fins, fazendo-se, entre outras, iniludível confusão 

com outras formas societárias, principalmente as chamadas capitalistas, conforme 

entendimento do próprio BULGARELLI (1995; p. 212). 

A peculiaridade com que se reveste a existência das sociedades cooperativas, 

especialmente no que diz respeito à observância de procedimentos contábeis adequados às 

suas atividades e operações, determinou, após 30 anos de vigência da Lei n.° 5.764/71, a 
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edição pelo Conselho Federal de Contabilidade de uma Norma Brasileira de Contabilidade 

específica para as Entidades Cooperativas, a NBC T 10.8, em 19 de dezembro de 2001.      

No entanto, a publicação de uma norma técnica de contabilidade, elaborada em harmonia 

com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com os ditames previstos na Lei n.° 

5.764/71, mesmo que destinada ao atendimento das demandas das sociedades 

cooperativas, esta norma isoladamente não é suficiente para garantir o adequado 

tratamento contábil das operações. Há, portanto, a necessidade do conhecimento da 

temática cooperativista e dos fundamentos contábeis pertinentes por parte dos profissionais 

envolvidos. 

Quanto a este aspecto, faz-se, mister, referir a crítica proferida por IUDÍCIBUS (2000; 15) 

aos profissionais da área contábil, qual seja “o profissional consciente não pode aplicar 

automaticamente as normas contábeis explícitas na legislação, sem conhecer as bases 

teóricas que podem ter influenciado ou as falhas que à mesma luz foram cometidas”. 

Espera-se, ter até aqui construído o contexto que envolve a atuação das sociedades 

cooperativas, enfatizando-se o desconhecimento quanto à sua origem, natureza e 

finalidade. A proposta contida nesta investigação é que esse desconhecimento da temática 

cooperativista e de princípios e normas emanadas da ciência da contabilidade delineiam as 

premissas que serão utilizadas na formulação do problema de pesquisa desta dissertação, a 

ser apresentado na próxima seção. 

1.2 Formulação do Problema 

Além das situações descritas na seção anterior, relacionadas com a incompreensão sobre a 

origem, a natureza e a finalidade das sociedades cooperativas, a implementação da NBC T 

10.8 nessas entidades tende a determinar a ocorrência de dificuldades de ordem 

comportamental dos indivíduos envolvidos neste processo, particularmente os 

profissionais contábeis. 

Com relação a tais dificuldades, há evidencias empíricas oriundas da experiência vivencial 

nas sociedades cooperativas que atestam a carência de uma qualificação técnica 

profissional contábil, com conseqüências no tratamento das questões contábeis e na 

qualidade dessas informações, o que permite admitir o surgimento de outras dificuldades, 
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estas de ordem estrutural e funcional, relacionadas à implementação e ao funcionamento 

da NBC T 10.8, destacando-se as quatro situações seguintes: 

1. ausência controles internos estruturados que permitam a perfeita segregação e 

mensuração das suas operações com associados e não associados; 

2. a necessária transparência dos atos de gestão praticados na condução dos negócios nas 

sociedades cooperativas, explicitados aos usuários internos e externos das suas 

demonstrações contábeis; 

3. mudança na conduta dos profissionais da área contábil, de cultura voltada à prática de 

contabilidade com finalidades eminentemente fiscalistas, em detrimento de uma 

contabilidade com maior fundamentação científica; e 

4. a inoperância de órgãos fiscalizadores de gestão nas sociedades cooperativas, entre 

eles: os conselhos fiscais, as empresas de auditoria, as Federações de Cooperativas, as 

Organizações Estaduais de Cooperativas e a própria Organização Brasileira das 

Cooperativas - OCB. 

Diante do exposto, pretende-se no desenvolvimento do presente estudo, apreender uma 

explicação fundada em uma base de cunho empírico e em um expressivo referencial 

teórico, por meio de estudo de caso, no de sentido de propor uma alternativa de resposta 

para a seguinte indagação, o problema de pesquisa do trabalho: 

A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8, das entidades cooperativas, 

aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.° 920/2001, 

atende aos preceitos legais estabelecidos pela Lei n.° 5.764/1971, e aos 

fundamentos científicos emanados dos Princípios Fundamentais de Contabilidade 

aprovados pela Resolução CFC n.° 750/1993? 

A busca de uma alternativa para essa indagação pressupõe a utilização de metodologia o 

máximo adequada, sobre a qual se apresenta uma seção específica, e o estabelecimento de 

objetivos necessários à superação da indagação proposta. Na seqüência, se apresentam os 

objetivos estabelecidos para este trabalho. 
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1.3 Objetivos do Estudo 

Esta seção visa estabelecer os objetivos por meio dos quais se pretende investigar a 

temática proposta neste estudo, cujos resultados, se alcançados, levaram a resposta ao 

questionamento formulado na seção anterior.  

1.4 Objetivo Geral 

Demonstrar a aplicabilidade da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8, através 

de um modelo desenvolvido pelo autor, mediante estudo de caso de uma sociedade 

cooperativa específica, contextualizada no capítulo 4 deste trabalho, fundado em 

evidencias empíricas obtidas a partir da experiência desta sociedade, à luz da doutrina 

cooperativista e da legislação societária e contábil aplicável. 

1.5 Objetivos Específicos 

• analisar a origem, a natureza e a finalidade das sociedades cooperativas; 

• analisar os aspectos legal, societário e funcional (sistema operacional) aplicáveis às 

sociedades cooperativas; 

• analisar a estrutura conceitual básica da contabilidade com vista aos seus enfoques, 

princípios e normas, ao seu objeto e objetivo; 

• analisar princípios e normas brasileiras de contabilidade com ênfase no estudo da 

contabilidade aplicada às entidades cooperativas; 

• demonstrar a aplicação da NBC T 10.8 e seus reflexos nas operações específicas das 

sociedades cooperativas; 

• apresentar as demonstrações contábeis elaboradas a partir da aplicação da NBC T 10.8; 

e 

• apresentar as conclusões e as contribuições do estudo desenvolvido. 

1.6 Metodologia do Estudo 

A metodologia adotada quanto aos fins e aos meios de investigação, segue os critérios 

preconizados por VERGARA (2000, p. 46). Assim, quanto aos fins, a investigação será do 
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tipo exploratória, e quanto aos meios, a investigação se voltará para a cooperativa tomada 

como objeto, utilizando-se, especialmente da pesquisa de campo e da documental; e 

quanto às linhas mais gerais, da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso. 

A investigação exploratória da temática cooperativista e dos seus reflexos contábeis, como 

definido nos objetivos desta pesquisa é, por excelência, qualitativa e visa contribuir no 

desenvolvimento sistematizado desse conhecimento. Por sua vez, a aplicabilidade de 

norma técnica no desenvolvimento de exercício que demonstra, empiricamente, a 

cooperativa em funcionamento, torna-se possível mediante o uso de informações e 

documentos obtidos na própria cooperativa, além da fundamentação necessária, à luz de 

bibliografia especializada. 

Com relação especificamente ao estudo de caso, mencionado anteriormente, pretende-se 

tomá-lo, no âmbito deste trabalho, como uma estratégia de pesquisa. Neste sentido, tem 

sido destacada a contribuição de YIN (1994; p. 19-37). O autor centra o seu esforço em 

esclarecer preliminarmente sobre como o estudo de caso se diferencia de outras 

configurações de pesquisa. Em relação a estas, é citada por ele uma distinção fundamental 

que serve para este trabalho como uma primeira aproximação ao estabelecimento da linha 

metodológica desenvolvida, entre estudo de caso, pesquisa histórica e pesquisa 

experimental. 

Segundo YIN (1994; p. 19-37), o estudo de caso se caracteriza por ser uma estratégia de 

pesquisa voltada para o estudo em profundidade de um único fenômeno, fato, uma 

organização, enfim, um único objeto, dentro de seu contexto. Isto significa percebê-lo 

dentro de uma paisagem que o transcende e da qual ele faz parte. É digno de nota que o 

estudo de caso diz respeito a fenômenos contemporâneos. Por isso, ele se diferencia da 

pesquisa histórica porque esta se refere quase sempre ao passado. Ao mesmo tempo, e por 

outro lado, ele difere da pesquisa experimental em razão de esta invariavelmente 

desconsiderar o contexto dos fenômenos que estuda. 

Ao tomar como objeto desta investigação a Cooperativa Vinícola Aurora Ltda., tem-se a 

intenção de desenvolver o estudo proposto alinhado à estratégia do estudo de caso, dentro 

do contexto operacional efetivo por ela desenvolvido e vivenciado. Essa cooperativa pode 

ser considerada como uma expressiva e tradicional representante do segmento vinícola do 
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sul do Brasil. Utiliza-se, também, no desenvolvimento do estudo, outras fontes de pesquisa 

e referências obtidas em seminários, congressos, debates e em sala de aula.     

1.7 Delimitação do Estudo 

Este estudo tem por finalidade abordar, de modo não exaustivo, aspectos relevantes já 

definidos na seção 1.3, relativa aos Objetivos do Estudo, e necessários à compreensão da 

temática cooperativista, com ênfase na sua origem, natureza e finalidade, à luz da doutrina 

e da bibliografia cooperativista sobre essa temática. Aborda-se, também, de maneira mais 

objetiva, a teoria da contabilidade, com o propósito de se construir a fundamentação 

necessária ao adequado tratamento contábil que deve ser dispensado a essas entidades, face 

às peculiaridades que as distinguem das demais entidades conferidas pela Lei n.° 5.764/71 

e pela Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8. 

O foco deste estudo concentra-se na demonstração de uma adequada forma de aplicação da 

NBC T 10.8 contemplando o funcionamento operacional de uma sociedade cooperativa do 

ramo agropecuário, segundo classificação estabelecida pela OCB, fiel aos preceitos legais 

próprios e aos fundamentos científicos da contabilidade. Não está contemplado nos limites 

deste trabalho o aspecto tributário que envolve e distingue às sociedades cooperativas em 

geral, temática que poderá ser explorada em outros estudos acadêmicos a serem 

desenvolvidos.  

1.8 Contribuições do Estudo 

Ao ser contextualizado o problema de pesquisa que norteia a realização deste estudo, seção 

1.1 da dissertação, foram mencionadas duas relevantes conclusões que claramente 

evidenciam a extensão das dificuldades que cercam a temática cooperativista e os 

procedimentos contábeis adotados pelas sociedades cooperativas, em especial. 

A primeira está relacionada com as razões que determinam as dificuldades e a 

incompreensão que caracterizam as sociedades cooperativas, conclusão esta proferida por 

BULGARELLI (1995, p. 212). Ele chegou a essa conclusão a partir da percepção do 

notável desconhecimento sobre o sistema cooperativista no Brasil, em geral, e da 

legislação cooperativista, em particular. Em relação a segunda conclusão sobre os 

procedimentos contábeis por elas adotados, situação esta que também se insere no contexto 

da primeira conclusão, tem-se a crítica de IUDÍCIBUS (2000, p 15) quanto à atuação dos 
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profissionais da área contábil, em geral. Segundo o autor, essa atuação se caracteriza pela 

aplicação automática de normas e regras contábeis explicitadas em leis, sem a necessária 

apreciação das bases científicas e teóricas que podem tê-las influenciado. 

Como contribuição que se pretende dar com a realização deste estudo, se propõe a 

tentativa de correção das imperfeições levantadas com as conclusões mencionadas no 

parágrafo anterior. A efetiva contribuição, e como corolário do processo de correção 

dessas distorções, espera-se ser bem sucedida essa tarefa, sobre o que deverá versar as 

conclusões que serão lançadas ao final do trabalho. 

1.9 Organização do Estudo 

Este trabalho será dividido em 6 capítulos: a introdução, a revisão bibliográfica sobre 

cooperativismo, a revisão bibliográfica sobre a contabilidade e a normatização contábil, 

um estudo de caso sobre a aplicabilidade da NBC T 10.8 em cooperativa vinícola, as 

conclusões, limitações, contribuições e sugestões do estudo e finalizando com os anexos e 

a bibliografia consultada. Além desta Introdução, capítulo 1, o trabalho conta com os 

seguintes capítulos. 

O capítulo 2 versa sobre a revisão bibliográfica do cooperativismo e sua evolução histórica 

e aspectos legais, tendo como início a doutrina cooperativista originada no século XIV, na 

Europa, passando pela sua implantação e consolidação como sistema cooperativista com 

leis próprias, no Brasil. 

No capítulo 3 serão revisados os fundamentos científicos da contabilidade especialmente 

no que se refere ao seu objeto, seus objetivos, a seus princípios fundamentais e a sua 

normatização, em caráter geral ou específico. 

No capítulo 4 será desenvolvido um estudo de caso sobre a aplicabilidade da Norma 

Brasileira de Contabilidade para as entidades cooperativas, a NBC T 10.8, que tem como 

pano de fundo a o funcionamento de uma cooperativa do ramo agropecuário, voltado à 

produção de vinhos, a Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. de Bento Gonçalves – RS. 

No capítulo 5 são apresentadas às conclusões do estudo, às suas limitações, contribuições e 

sugestões para estudos futuros. 

Finalizando, o capítulo 6 refere-se aos anexos e à bibliografia consultada. 



2 O COOPERATIVISMO E AS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
BRASILEIRAS 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma revisão critica da literatura sobre o 

cooperativismo como doutrina, abordando aspectos marcantes da sua evolução até a sua 

consolidação como Sistema Cooperativista Brasileiro. 

2.1 Evolução do Pensamento Cooperativista Internacional 

A compreensão e o alcance do legado dos princípios fundamentais do cooperativismo 

podem ser dimensionados mediante o aprofundamento do estudo sobre sua origem 

histórica e suas contribuições que influenciaram na consolidação dos princípios atualmente 

vigentes. Essa compreensão passa, necessariamente, pela definição de alguns conceitos 

fundamentais: o cooperativismo e a cooperativa. 

Para PINHO (1961, p. 18), cooperativismo deve ser entendido no sentido de doutrina que 

tem por objeto a correção de distorções sociais pelo aspecto econômico através de 

associações de fim predominantemente econômico, as cooperativas. Impõe-se diferenciar 

cooperação de cooperativismo. Enquanto cooperação (do latim cooperatio), significa a 

prestação de auxílio para um fim comum, cooperativismo é a doutrina que visa à 

renovação social através da cooperação. 

No que tange à cooperativa, ela deve ser entendida no sentido de sociedades de pessoas, 

organizada em bases democráticas, que visa não só a suprir seus membros de bens e 

serviços como também realizar determinados programas educativos e sociais. 

Desde a consagrada experiência de Rochdale, em 1844, na avaliação de PINHO (1982, p. 

19), os mais renomados autores cooperativistas do Mundo Ocidental têm focalizado o 

pensamento cooperativo quase que exclusivamente sob o prisma doutrinário. Afirma que 

somente nas últimas décadas que surgiram pensadores preocupados em transpor o 

instrumental teórico-econômico e administrativo para o campo da atividade cooperativista. 

O surgimento da doutrina cooperativista se deu em oposição às conseqüências da prática 

da doutrina liberal e individualista, conforme destaca PINHO (1982, p. 22), inspirada 

sobretudo na corrente liberal dos socialistas utópicos franceses e ingleses e nas 

experiências associativistas que marcaram a primeira metade do Século XIX. 
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No mesmo sentido SANDRONI, citado por NETO (2002, p. 26), afirma que a doutrina 

cooperativista é aquela que preconiza a superação de uma série de problemas sociais 

através da constituição de comunidades de cooperação, formadas por indivíduos livres, que 

se encarregariam da gestão da produção e participação igualitária dos bens produzidos em 

comum. 

PINHO (1961, p. 27) destaca que as reações doutrinárias que nasceram e se avolumaram 

às práticas da livre-concorrência da doutrina liberal no início do Século XIX, originaram-

se, basicamente, de duas correntes: socialista e intervencionista. 

As reações socialistas se opuseram à concorrência através de duas formas principais: (i) 

socialismo espiritualista ou utópico representado por Owen, Fourier, Saint-Simon e outros, 

e sua época marcante aconteceu na primeira metade do Século XIX; e (ii) socialismo 

materialista ou científico, a partir de 1848, com o Manifesto Comunista, de Marx. 

As reações intervencionistas eram movidas pelos mesmos objetivos da socialista – limitar 

a liberdade econômica; submeter a iniciativa individual à fiscalização e ao controle de um 

grupo considerado superior; e diminuir os inconvenientes do meio concorrencial – 

colocando um intermediário entre o indivíduo e a sociedade. Esse intermediário seria o 

Estado, para Sismondi e seus discípulos; a Família, para Le Play; a Igreja, para os grupos 

confessionais; e a Cooperativa, para Gide. 

De acordo com SCHNEIDER (1999, p. 33) ao perceber que esse novo modelo conceitual, 

inspirado na doutrina cooperativista, foi construído e aperfeiçoado na vivência fática 

situada entre meados do Século XVIII até a fundação da cooperativa matriz de Rochdale, 

em 1844, na Inglaterra. Para ele, esses acontecimentos tiveram origem nas conseqüências 

geradas pela Revolução Industrial para os camponeses e a classe operária da época. 

Dessa forma, construiu-se, conforme PINHO (1982, p. 23), a fase denominada de Pré-

Cooperativismo dos Socialistas Utópicos. Mas é SANDRONI, nas citações de NETO 

(2002, P.26) quem assevera ser das propostas dos socialistas utópicos que surgiu o 

cooperativismo, cuja pretensão, à época, era de se apresentar como uma alternativa entre o 

capitalismo e o socialismo. Surge, então, o Cooperativismo, constituindo-se num sistema 

econômico-social, autogerido em bases democráticas, operacionalizado por meio da ajuda 

mútua, destinada à satisfação das necessidades econômicas e à promoção moral dos seus 

membros. Agora, passa-se ao exame da experiência de Rochdale. 
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2.1.1 A cooperativa de rochdale 

A Cooperativa de consumo dos Pioneiros de Rochdale nasce da iniciativa de 28 tecelões 

pobres, reunidos em assembléia, na cidade de Rochdale - Inglaterra, em novembro de 

1843, com o propósito de encontrar um meio de melhorar sua precária situação econômica, 

a denominada Sociedade dos Pioneiros Eqüitativos de Rochdale (Rochdale Society of 

Equitable Pioneers). 

Dentre várias soluções propostas – emigração, abstinência de bebidas alcoólicas e 

fundação de um armazém cooperativo – é aprovada esta última. Em seguida, economizam 

durante um ano inteiro o capital necessário à organização da cooperativa, resultando a cifra 

de 28 libras esterlinas e, com essa quantia, inauguram o armazém, em dezembro de 1844, 

apresentando aos associados, ainda que em pouca quantidade, gêneros alimentícios. 

Entretanto, apesar dos escassos recursos, os planos dos Pioneiros, divulgados em 1844, 

juntamente com os estatutos, são grandiosos. Prevêem, a fim de melhorar as condições de 

vida social e familiar dos associados, a compra ou a construção de casas, o arrendamento 

de terrenos para cultivo, a constituição de uma colônia auto-suficiente na qual todos os 

interesses serão colocados em comum, entre outras intenções. 

Contêm ainda esses estatutos princípios a respeito do funcionamento e da estrutura da 

sociedade, os quais, dez anos mais tarde, passaram a se constituir nos princípios 

fundamentais do cooperativismo. 

Originalmente, tais princípios referiam-se: (i) ao governo da sociedade mediante eleição, 

em assembléias gerais, dos representantes dos associados; (ii) à livre adesão ou demissão 

dos associados; (iii) à compra e venda a dinheiro; (iv) ao pagamento de juros limitados ao 

capital; (v) ao direito de um voto apenas por associado – um homem, uma voz; (vi) ao 

autofinanciamento de obras sociais; (vii) à constituição de fundo especial destinado ao 

aperfeiçoamento intelectual dos membros da sociedade, etc. 

O sucesso transformou a experiência dos Pioneiros em símbolo e os chamados Princípios 

de Rochdale passaram a serem seguidos pelas cooperativas de diversos países, a partir da 

segunda metade do Século XIX. 

Como um dos principais legados de Rochdale, conforme SCHNEIDER (1999, p. 29), 

talvez tenha sido o pioneirismo na criação de uma entidade cuja finalidade era solucionar 
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problemas econômicos, ao mesmo tempo em que tentava se sobrepor ao tipo de entidade 

existente na época, cujo enfoque era essencialmente econômico-produtivo. 

Continua o autor afirmando ser essa entidade que acaba de ser criada, caracterizada numa 

empresa que conseguia conciliar ao mesmo tempo o respeito pelas pessoas – sociedades de 

pessoas, democrática, com primazia do trabalho sobre o capital –, e com inspiração na 

auto-ajuda comunitária orientava-se na crescente melhoria da prestação de serviços aos 

seus reais donos e usuários. 

2.1.2 Os princípios cooperativos na perspectiva da Aliança Cooperativa Internacional 

A evolução do pensamento cooperativista, na avaliação de PINHO (1982, p. 31), passa 

necessariamente pelos Pioneiros de Rochdale, pela Escola de Nimes e pela posição da 

Aliança Cooperativa Internacional – ACI2. 

A ACI foi fundada em 1895, especialmente por iniciativa de líderes cooperativistas 

franceses, ingleses e alemães, cuja principal missão, conforme destacado por PINHO 

(1982, p. 36), foi a de incorporar as idéias doutrinárias cooperativistas sistematizadas por 

Charles Gide (1847-1932) e dar caráter normativo à parte referente ao consumo, que se 

constituía na base do cooperativismo mundial. 

Somente no ano de 1937, por ocasião da realização do 15° Congresso da Aliança 

Cooperativa Internacional, em Paris, é que foram revistos e atualizados os Princípios de 

Rochdale, agora classificados em duas categorias distintas, conforme pode ser observado 

na transcrição da relação fornecida por  SCHNEIDER (1999, p. 62) a seguir: 

Quatro como essenciais na fidelidade aos pioneiros, ao caráter da cooperação e como 

condição de adesão à Aliança Cooperativa Internacional: (i) adesão aberta; (ii) controle ou 

gestão democrática; (iii) distribuição das sobras (ou excedentes) a pro-rata das transações; 

e (iv) juros limitados ao capital; 

Três como métodos essenciais de ação e organização, mas cuja aceitação não é 

necessariamente para aderir à Aliança Cooperativa Internacional: (i) neutralidade política e 

religiosa; (ii) compras e vendas à vista; e (iii) promoção da educação. 

                                                        
2 Nome atribuído a um grupo de pessoas lideradas por Charles Gide, por volta de 1886, em Nimes – França, 
cujo principal feito consistiu em sistematizar o pensamento rochdaleano defendido pela doutrina 
cooperativista da época, PINHO (1982, p. 35-36). 
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No 23° Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, ocorrido em 1966, em Viena, 

foram feitas modificações que persistem até os dias de hoje. Porém, manteve-se o princípio 

da adesão voluntária, do controle democrático, dos juros limitados ao capital, da promoção 

da educação e da distribuição das sobras aos associados. 

Por ocasião do Congresso da Aliança Cooperativa Internacional, de 1992, em Tóquio, de 

acordo com NASCIMENTO (2003, p. 266), definiram-se de forma mais ampla as 

características essenciais do cooperativismo, quais sejam: (i) suprir necessidades 

econômicas; (ii) estimular a democracia participativa; (iii) reforçar o desenvolvimento dos 

recursos humanos; (iv) contribuir para a comunidade em geral; e (v) promover a 

cooperação nacional e internacional. 

Para concluir esta seção, são transcritos, após as definições de cooperativa, valores e 

princípios. Os 7 princípios cooperativistas na sua versão atualizada e consolidada pela 

Aliança Cooperativista Internacional, na forma de Declaração sobre a Identidade 

Cooperativa: 

Definição de cooperativa - Cooperativa é uma associação de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, através de uma empresa de propriedade comum e 

democraticamente gerida. 

Valores cooperativos - As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda e 

responsabilidade próprias, democracia, igualdade, eqüidade e solidariedade. Na 

tradição dos seus fundadores, os membros das cooperativas acreditam nos valores 

éticos da honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação pelos 

outros. 

Princípios cooperativos - Os princípios cooperativos são as linhas orientadoras 

através das quais as cooperativas levam à prática os seus valores. 

1º. - Adesão voluntária e livre - As cooperativas são organizações voluntárias, abertas 

a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e dispostas a assumir as 

responsabilidades como membros, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, 

políticas ou religiosas. 
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2º. - Gestão democrática pelos membros - As cooperativas são organizações 

democráticas controladas pelos seus membros, que participam ativamente na 

formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os eleitos como 

representantes dos outros membros são responsáveis perante estes. Nas cooperativas 

de primeiro grau os membros têm igual direito de voto (um membro, um voto), e as 

cooperativas de grau superior são também organizadas de forma democrática. 

3º.  - Participação econômica dos membros - Os membros contribuem 

eqüitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no 

democraticamente. Pelo menos parte desse capital é, normalmente, propriedade 

comum da cooperativa. Os membros recebem, habitualmente, e se houver, uma 

remuneração limitada ao capital subscrito como condição da sua adesão. Os 

membros afetam os excedentes a um ou mais dos seguintes objetivos: 

desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente através da criação de 

reservas, parte das quais, pelo menos, será indivisível; benefício dos membros na 

proporção das suas transações com a cooperativa; apoio a outras atividades 

aprovadas pelos membros. 

4º.  - Autonomia e independência - As cooperativas são organizações autônomas, de 

ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se estas firmarem acordos com outras 

organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem ao capital externo, 

devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos seus 

membros e mantenham a autonomia das cooperativas. 

5º.  - Educação, formação e informação - As cooperativas promovem a educação e a 

formação dos seus membros, dos representantes eleitos, dos dirigentes e dos 

trabalhadores de forma a que estes possam contribuir eficazmente para o 

desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, 

particularmente os jovens e dos líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens 

da cooperação. 

6º.  - Intercooperação - As cooperativas servem de forma mais eficaz os seus membros 

e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das 

estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. 
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7º.  - Interesse pela comunidade - As cooperativas trabalham para o desenvolvimento 

sustentado das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros. 

Até aqui se procurou demonstrar a evolução do cooperativismo, desde sua origem 

histórica, chegando-se até a mais atualizada versão dos Princípios Cooperativistas 

consagrados pela Aliança Cooperativa Internacional. O tópico seguinte abordará a 

evolução do Cooperativismo Brasileiro, também, da sua origem até a sua situação atual no 

início do século XXI. 

2.1.3 O cooperativismo no Brasil 

Na difusão das idéias cooperativistas no Brasil, segundo PINHO (1982, p. 117), repete-se 

o que se verificou na evolução do pensamento cooperativo europeu, notadamente marcado 

por duas fases bem distintas: 

1. fase iniciada com a criação das primeiras cooperativas brasileiras que corresponde 

o período que vai do final do século XIX até o início da década de 1970, com 

predominância do pensamento cooperativo rochdaleano; 

2. segunda fase, a partir de 1970 até nossos dias, onde os cooperativistas tentam 

combinar o enfoque qualitativo da atividade humana solidária à racionalidade 

pragmática empresarial. Prioriza-se o caráter empresarial na maioria das 

cooperativas brasileiras. 

Até o final do século XIX inexistiam condições para a implantação do cooperativismo no 

Brasil. Neste sentido TAKAHASHI citado por NETO (2002, p. 101) atribui que o 

surgimento do cooperativismo naquela época – um novo tipo societário, foi motivado por 

razões de cunho socioeconômico, em face de situação criada pela abolição da escravatura. 

Alguns fatores históricos que contribuíram para o aparecimento das primeiras cooperativas 

brasileiras: 

• a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, que nas afirmações de 

NETO (2002, p. 101), propiciou um ambiente favorável à liberdade de associação, 

pois imperava nesta época no País um modelo de sociedade totalmente patriarcal, 

de bases rurais e imposição autocrática, onde os poucos trabalhadores livres não 
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dispunham de qualquer proteção previdenciária ou trabalhista, completa PINHO 

(1982, p. 118); 

• a Constituição Republicana de 1891, assegurando a liberdade de associação – art. 

72, § 8°,  passando o Estado a legislar sobre o associativismo rural. 

Muito embora o caráter rural da legislação associativista no início da República foi no 

setor de consumo dos grandes centros urbanos, segundo PINHO (1982, p. 119), que 

surgiram as primeiras cooperativas brasileiras do final do século XIX: 

• Associação Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica, em Limeira – 

SP, em 1891; 

• Cooperativa Militar de Consumo, no Rio de Janeiro – DF, em 1894; 

• Cooperativa do Proletariado Industrial de Camaragibe - PE, em 1895; 

• Cooperativa de Consumo dos Empregados da Cia. Paulista, em Campinas – SP, em 

1887. 

Analisados os antecedentes históricos que permeavam o surgimento das primeiras 

cooperativas brasileiras, segue-se, agora para o exame da segunda fase da consolidação do 

cooperativismo nacional, agora sob o enfoque da racionalidade econômica e 

administrativa. 

O Cooperativismo sem os traços característicos do pioneirismo de Rochdale, de acordo 

com PINHO (1982, p. 66), identifica-se pelo distanciamento que apresenta em relação ao 

conteúdo doutrinário característico da primeira metade do século XIX, pragmaticamente 

adequando a economia cooperativista no contexto das modernas economias nacionais. 

Para SANDRONI, mencionado por NETO (2002, p. 26), surge uma nova definição de 

acentuado cunho econômico à cooperativa e ao movimento cooperativista. Por essa 

conceituação constituí-se a cooperativa numa empresa formada e dirigida por uma 

associação de usuários, que se reúnem em igualdade de direitos com o objetivo de 

desenvolver uma atividade econômica ou prestar serviços comuns, eliminando os 

intermediários. 



 18

A reafirmação do movimento cooperativista em contraposição às grandes corporações 

capitalistas de caráter monopolista, ao tempo em que o seu fortalecimento, como sistema, é 

uma realidade que pode ser constatada pela amplitude na diversificação de novas 

atividades desenvolvidas pelas cooperativas.  

Exemplo dessa nova fase do cooperativismo pode ser percebido com o desenvolvimento 

experimentado pelas cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, em decorrência de 

políticas governamentais implementadas para o setor, conforme conclusões apresentadas 

nos estudos de SCHNEIDER (1999, p. 305). 

Ocorre que, a partir da década de 1950, o Brasil insere-se na nova ordem econômica – a 

modernização capitalista – implementando políticas de desenvolvimento industrial de bens 

duráveis e desenvolvendo o complexo agroindustrial com capital nacional e internacional. 

Houve a necessidade de fortalecimento do setor rural com a implementação de políticas 

voltadas ao desenvolvimento da agricultura, em especial. Neste momento, constata-se que 

o Estado reconhece no cooperativismo o instrumento que melhor viabiliza a execução das 

políticas econômicas voltadas ao setor. 

Tem-se, então, conforme prescreve SCHNEIDER (1999, p. 305), o surgimento do 

cooperativismo empresarial brasileiro. 

Passa-se agora, ao exame da evolução do cooperativismo do ponto de vista jurídico, 

evolução esta, que sempre esteve sincronizada com os aspectos sociais, políticos e 

econômicos examinados até aqui examinados.   

2.1.4 A evolução legislativa do cooperativismo 

O cooperativismo brasileiro vem se consolidando desde a sua implantação no final do 

século XIX, tendo passado pelas mesmas fases que caracterizaram o cooperativismo no 

mundo. Teve, portanto, a sua primeira etapa marcada pelos ideais da doutrina 

cooperativista, e a segunda marcada pela inserção das cooperativas no contexto da 

racionalidade econômica, obrigando-as a se estruturarem empresarialmente. Daí o 

surgimento do convencionado cooperativismo empresarial. 
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Paralelamente aos movimentos sociais, políticos e econômicos experimentados pelo 

cooperativismo nacional, a legislação cooperativista também foi se adaptando aos cenários 

vivenciados em cada época específica. 

O reconhecimento pelo ordenamento jurídico brasileiro por que passou o cooperativismo, 

foi classificado por BULGARELLI (1998, p. 64-65) em etapas distribuídas em cinco 

períodos distintos, assim denominados: 

1. de implantação, instaurado sob o advento da primeira lei orgânica de 1907, o 

Decreto 1.637, de 5 de janeiro, e que vai até a promulgação do Decreto 

22.239/32; 

2. de consolidação parcial, que se inicia com o Decreto 22.239, de 19/12/1932, 

até a promulgação do Decreto-lei 59, de 21/11/1966; 

3. de centralismo estatal, que começa com o Decreto-lei 59 e seu regulamento, o 

Decreto 60.597, de 19/04/1967, e vai até a promulgação da Lei 5.764, de 

16/12/1971; 

4. de renovação das estruturas com a Lei 5.764/71 que define a Política Nacional 

do Cooperativismo, ora vigente; e 

5. de liberalização a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

mesmo não conferindo um tratamento uniforme às cooperativas, mas a elas 

confere inúmeras oportunidades, tais como: (i) para dar-lhes autonomia de 

criação, na forma da lei (art. 5°, XVIII); (ii) para impor ao Estado o seu 

impulsionamento na atividade econômica (art. 174 §, 2°) e na política agrícola 

(art. 187, VI); e (iii) para autorizar o funcionamento das cooperativas de crédito 

(art. 192, VIII). Além desses dispositivos, o art. 146, III, “c”, se refere ao 

adequado tratamento tributária ao ato cooperativo.  

 

2.1.5 A estruturação do cooperativismo 

O sistema cooperativista brasileiro vincula-se a dois organismos internacionais: a Aliança 

Cooperativa Internacional - ACI e a Organização Cooperativa das Américas - OCA, e tem 

na Organização de Cooperativas Brasileiras – OCB o órgão representativo máximo.  
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A Aliança Cooperativa Internacional – ACI é uma organização não-governamental independente 

que congrega, representa e presta assistência às organizações cooperativas do todo o 

mundo. Foi fundada em Londres, no ano de 1895. 

São seus membros as cooperativas de todos os setores de atividades, tais como as 

cooperativas agrícolas ou agropecuárias, de crédito, eletrificação, de trabalho, de 

habitação, de turismo, de consumo, etc., contando atualmente com mais de 230 

organizações entre seus membros, distribuídos em mais de 100 países e representam mais 

de 730 milhões de pessoas. 

Em 1946, a ACI foi à primeira organização não-governamental que as Nações Unidas 

aceitaram como órgão consultivo. Atualmente, é presidida pelo italiano Ivano Barberini e 

foi presidida pelo brasileiro e atual Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, em 1997, 

primeiro presidente não europeu da organização. 

A Organização das Cooperativas das Américas – OCA fundada em 1963, em Montevidéu, constitui 

o órgão integrador, representação e defesa do cooperativismo dos países da América. Dela 

fazem parte 20 países e seu atual presidente é o colombiano Carlos Gustavo Palacino 

Antía. 

A Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB no ápice do Cooperativismo Brasileiro 

encontra-se a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, como representante do 

Sistema Cooperativista Nacional, por força do art. 105 da Lei 5.764/71, e, ao mesmo 

tempo, órgão técnico consultivo do Governo Federal. 

A OCB, criada em 1971 pela lei que instituiu a Política Nacional do Cooperativismo, antes 

referida, tem como competência reunir as entidades de mesmas características nos diversos 

estados da federação e do distrito federal. Preside atualmente a OCB o Sr. Márcio Lopes 

de Freitas. 

Segundo dados fornecidos pelo Núcleo de Banco de Dados da OCB, divulgados no site da 

OCB, com base em 31 de dezembro de 2002, o Sistema Cooperativista Brasileiro  tem 

faturamento que representa o percentual de 6% do total do Produto Interno Bruto nacional, 

e, além da própria OCB, compõe-se de: (i) 27 Organizações das Cooperativas Estaduais; 

(ii) 13 Confederações de cooperativas; (ii) 76 Federações de Cooperativas; (iii) 81 
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Cooperativas centrais; (iv) 7.549 Cooperativas singulares; e (v) 5,258 milhões de  

associados de cooperativas3. 

As Organizações das Cooperativas Estaduais – OCE têm como finalidades a congregação e a 

representação cooperativas sediadas em seus respectivos Estados e no Distrito Federal, 

independentemente do ramo de atividade. 

As Confederações de Cooperativas constituem-se, no mínimo, por três ou mais federações ou 

cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. A Resolução n° 34 do 

Conselho Nacional do Cooperativismo regula as afiliações entre confederações. 

São reguladas pelo art. 9° da Lei 5.764/71 que dispõe sobre seus objetivos: 

As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam organizar, em 
comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse 
das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a 
utilização recíproca dos serviços. 

As Cooperativas Centrais e Federações de Cooperativas são cooperativas cujos quadros sociais são 

compostos por pelo menos três cooperativas singulares, podendo, eventualmente, serem 

admitidos associados individualmente. 

As afiliações entre essas sociedades são reguladas pela Resolução n° 28 do Conselho 

Nacional do Cooperativismo, e seus objetivos sociais estão previstos no art. 8° da Lei 

5.764/71, transcrito a seguir: 

As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as 
atividades das filiadas, nos casos em o vulto dos empreendimentos transcender o 
âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações. 

Parágrafo único – Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitido 
a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem outras cooperativas 
de objetivo e finalidades diversas. 

As cooperativas singulares são sociedades cooperativas constituídas com o número mínimo de 

20 associados pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas 

jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das 

pessoas físicas ou, ainda, outras sociedades sem fins lucrativos. Caracterizam-se pela 

prestação direta de serviços aos associados. 

                                                        
3 http://www.ocb.org.br/ 
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As cooperativas singulares são disciplinadas pelo art. 6°, I, da Lei 5.764/71 e pela 

Resolução n° 21 do Conselho Nacional do Cooperativismo. 

2.1.6 A Classificação e o Objeto das Cooperativas 

Classificam-se as sociedades cooperativas de acordo com o objeto ou pela natureza das 

atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados, conforme dispõe o art. 10° da 

Lei 5.764/71. 

Compete a OCB apreciar e caracterizar as modalidades de cooperativas de acordo com os 

próprios ramos de atividades. No uso dessa faculdade, prevista na já mencionada Lei, 13 

são os ramos regulamentados e que determinam o enquadramento das cooperativas 

brasileiras, quais sejam: (i) agropecuário; (ii) consumo; (iii) crédito; (iv) educacional; (v) 

especial; (vi) habitacional; (vii) infra-estrutura; (viii) mineral; (ix) produção; (x) saúde; (xi) 

trabalho; (xii) turismo e lazer; e (xiii) transporte de cargas e passageiros. 

Na seqüência serão examinados os aspectos legais das sociedades cooperativas, os quais se 

configuram nas determinantes das características próprias com que se revestem as 

sociedades cooperativas, diferenciando-as das demais sociedades no direito comercial 

brasileiro. 

2.2 Aspectos Legais das Sociedades Cooperativas 

Inicialmente, antes de qualquer aprofundamento no estudo das sociedades cooperativas, 

são resgatados neste trabalho alguns conceitos fundamentais sobre sociedades no direito 

brasileiro, recorrendo-se, para tanto, às definições proferidas por DINIZ (1989, P. 137), 

quais sejam: 

Associações – grupos de pessoas que colimam fins educacionais, esportivos, religiosos, 

recreativos etc., sem finalidade lucrativa; 

Sociedade civil – grupos de pessoas que visam a fins econômicos ou lucrativos, que devem 

ser repartidos entre os sócios; 

Sociedade comercial – grupo de pessoas que visa ao lucro mediante exercício de atividade 

mercantil. 
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A primeira manifestação legislativa cooperativista no direito brasileiro, segundo 

OLIVEIRA (1979, p. 33), ocorreu com o Decreto n.° 979, de 6 de janeiro 1903, aos  

sindicatos de profissionais da agricultura e da indústria rural, permitia a organização de 

caixas de crédito e de cooperativa de produção ou consumo, porém, sem oferecer a 

necessária regulamentação dessas cooperativas. 

Posteriormente, com o Decreto n.° 1.637, de 5 janeiro de 1907, inspirado na lei belga de 

1873, tratou-se pormenorizadamente da constituição e do regime jurídico das sociedades 

cooperativas. Foi com esse decreto, na avaliação de OLIVEIRA (1979, p. 33), que o 

Estado passou a reconhecer a existência e a utilidade das cooperativas como sociedades. 

Destaca OLIVEIRA (1979, p. 33), porém, que foi somente em 1932 com o Decreto n.° 

22.239, de 19 de dezembro, que se deu às sociedades cooperativas a formatação 

preconizada pelos princípios do cooperativismo, embora abrigasse, sob o mesmo teto, 

tanto as de natureza civil como as de natureza comercial, assim distinguidas conforme 

operassem, ou não, exclusivamente com seus sócios. Este decreto vigorou no período que 

vai de 1934 a 1945, com as modificações oriundas do Decreto-lei n.° 581, de 1° de agosto 

de 1938, revogado e reeditado várias vezes, sendo, definitivamente, revogado pelo 

Decreto-lei n.° 59, de 21 novembro de 1966. 

Verifica-se também em OLIVEIRA (1979, p. 34) que foi com o Decreto-lei n.° 59/1966 

que ficou definida inicialmente a política nacional do cooperativismo, destacando-se, entre 

outras, as seguintes afirmações: (i) a natureza civil da sociedade cooperativa; (ii) adesão 

voluntária; (iii) variabilidade do capital social; (iv) inacessibilidade das quotas-partes; (v) 

singularidade de voto; (vi) retorno das sobras líquidas na proporção das operações 

realizadas pelo sócio; (vii) indivisibilidade do fundo de reserva; (viii) indiscriminação 

política, religiosa e racial. 

Na opinião de OLIVEIRA (1979, p. 34), duas importantes inovações trazidas pelo 

Decreto-lei 59/1966 são merecedoras de registro. A primeira consiste na criação do 

Conselho Nacional do Cooperativismo. A segunda consta do reconhecimento de que a 

relação econômica entre a cooperativa e seus associados não poderá ser entendida como 

operação de compra e venda, pois as instalações da cooperativa passam a ser considerada 

como extensão do estabelecimento associado. 
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Porém, foi somente com o advento da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que se 

definiu a atual Política Nacional do Cooperativismo, aperfeiçoando-se, de vez, a legislação 

brasileira na disciplina das sociedades cooperativas, tratando-as como sociedades de 

pessoas e de natureza civil. A interpretação desse diploma legal permite concluir serem as 

sociedades cooperativas pessoas jurídicas com características peculiares e de reflexos 

marcantes no desempenho de suas finalidades institucionais. 

As características próprias conferidas pela Lei nº 5.764/71 às sociedades cooperativas, 

como, por exemplo, as previstas no Capítulo XII que define o funcionamento do sistema 

operacional, instituindo o ato cooperativo, o processo distributivo, o sistema de resultados 

e as relações com os entornos do patrimônio dessas entidades. 

2.2.1 O regime jurídico das sociedades cooperativas 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT, em sua Recomendação 127/1969, definia 

a cooperativa como: 

Associação de pessoas que se uniram voluntariamente para realizar objetivo 
comum, através da formação de uma organização administrada e controlada 
democraticamente, realizando contribuições eqüitativas para o capital necessário 
e aceitando assumir de forma igualitária os riscos e benefícios do 
empreendimento no qual os sócios participam ativamente. 

A 90ª Conferência da OIT, de 20 de Junho de 2002, revisou a Recomendação 127, 

redefinindo a cooperativa como: 

Uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer 
suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum 
através de una empresa de propriedade conjunta e de gestão democrática. 

Das definições transcritas depreende-se, analiticamente, três elementos básicos formadores 

dos conceitos de cooperativas: (i) ser uma sociedade de pessoas que possuem aí uma dupla 

qualidade: são as titulares da sociedade e usuárias dos serviços desta (satisfazem suas 

necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais); (ii) possuir gestão democrática 

(regime de autogestão); (iii) realizar distribuição eqüitativa entre riscos e benefícios dentre 

seus associados (empresa de propriedade comum). 

A Recomendação 127 da OIT encontra ressonância na Constituição Federal de 1988, que 

em seu art. 174, parágrafo 2°, reza in verbis: “A lei apoiará e estimulará o 

cooperativismo”. 

Por sua vez, a lei que rege as sociedades cooperativas - Lei 5.764/71 anui ao dispor em seu 

art. 1° o seguinte: 
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Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a atividade 
decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor 
público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu 
interesse público. 

Verifica-se nas sociedades cooperativas, segundo ensinamentos de BULGARELLI (2000, 

p. 254), que a affectio societatis está em função do intuitus personae, pois a sociedade gira 

em função das pessoas que a compõem; consagrando-se, desta forma, na citada Lei, o 

princípio doutrinário da dupla qualidade do associado: como associado à condição de 

dono, e como usuário a obrigação de prover os recursos materiais necessários à execução 

plena das operações, além do custeio dos serviços usufruídos. 

2.2.2 Natureza, características e finalidades 

Em relação à natureza e aos objetivos da sociedade cooperativa, a doutrina, conforme 

prescreve BULGARELLI (1995, p. 213), após uma série de confusões iniciais, como era 

natural em um sistema novo, interpretou como sendo uma concepção inovadora e coerente, 

afirmando que se trata de um movimento destinado à ajuda mútua, que procura satisfazer 

às necessidades dos homens, através de sociedades por eles criadas para que juntos possam 

obter o que sós dificilmente conseguiriam. 

No entendimento de BULGARELLI (1995, p. 213), a legislação cooperativista brasileira 

ao adotar a cooperação e a obediência aos princípios aprovados pela Aliança Cooperativa 

Internacional - ACI, seguindo uma tendência adotada pela maioria dos paises, fez clara 

opção pelo plano sociológico em detrimento ao da lei da competição reinante. 

A compreensão dessa característica que cerca a legislação brasileira é fundamental para 

que se possam delinear os aspectos diferenciadores da sociedade cooperativa em relação às 

demais sociedades comerciais brasileiras. 

A forma própria atribuída às sociedades cooperativas foi definida inicialmente com a 

promulgação do Decreto-lei n.° 22.239, de 1932, e configurada posteriormente pelo art. 4° 

do Decreto n.° 60.597, de 1967, que regulamentava o Decreto-lei n.° 59, de 1966, dispondo 

textualmente: 

As cooperativas, qualquer que seja sua categoria ou espécie, são entidades de 
pessoas, com forma jurídica própria, de natureza civil, para a prestação de 
serviços ou exercício de atividades sem finalidade lucrativa, não sujeitas à 
falência, distinguindo-se das demais sociedades pelas normas e princípios 
estabelecidos na presente lei. 
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Importantes foram as afirmações proferidas por Waldemar Ferreira e referidas por 

BULGARELLI (2000, p. 252), segundo as quais, antes do Decreto-lei n.° 22.239, de 1932, 

e suas modificações, as sociedades cooperativas nunca tiveram estrutura própria, e 

somente a partir desse Decreto é que se destacam as características que as distanciam das 

sociedades do tipo clássico, constituindo-se num novo tipo societário e com forma própria 

ao lado dos demais tipos de sociedades comerciais. 

A natureza jurídica e as características próprias das sociedades cooperativas encontram-se, 

atualmente, disciplinadas nos artigos 3° e 4° da Lei n.° 5.764/71, cujos conteúdos 

prescrevem: 

Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa pessoas que reciprocamente 
se obrigam a contribuir com bens ou serviços, em proveito comum, sem objetivo 
de lucro. 

 
Art. 4° 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: 
 

I. adesão voluntária, com número ilimitado de associado, salva 
impossibilidade técnica de prestação de serviço; 

II. variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

III. limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, 
se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 

IV. inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à 
sociedade; 

V. singularidade de voto; 

VI. quorum para funcionamento e deliberação da assembléia geral baseado 
no número de associados; 

VII. retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário em 
assembléia geral; 

VIII. indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica, 
educacional e social; 

IX. neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 

X. prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa; 

XI. área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 
controle, operações e prestação de serviços. 

Além das características que distinguem esse tipo sui generis de sociedade das demais, as 

características trazidas expressamente pela lei, na forma como disposto nos incisos do art. 

4°, transcritos anteriormente, ajusta-se à definição da Aliança Cooperativista Internacional, 

pois, na conclusão de BULGARELLI (1995, p. 214), as cooperativas são constituídas 
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pelos associados, com necessidades comuns, que criam uma empresa de natureza 

econômica, porém não lucrativa, destinada a prestar-lhes serviços. 

Denota-se, claramente, que as sociedades cooperativas estão enquadradas num tipo 

societário normatizado por lei especial e cercado por peculiaridades inexistentes em 

nenhum outro tipo societário. A correta compreensão do dimensionamento de suas 

atividades, permite distingui-las das demais sociedades. 

O fato de as sociedades cooperativas serem consideradas associações de pessoas que criam 

uma empresa para satisfazer as necessidades comuns, configura a existência dos caracteres 

institucional e empresarial das cooperativas, assinala BULGARELLI (1995, p. 214). 

Para BULGARELLI (1995, p. 214), o caráter institucional realiza-se pelo fato de que as 

sociedades cooperativas são reuniões de pessoas, que se organizam para a busca de um 

objetivo comum. Já o seu caráter empresarial verifica-se pela compreensão de que, como 

empresa, desempenha uma atividade econômica organizada e destinada à produção de 

bens e serviços ao mercado. 

Os associados não criam uma cooperativa para que se constitua num capital lucrativo, 

distribuindo dividendos, por exemplo. Constituem uma pessoa jurídica de vida própria, 

distinta da dos associados, que se relaciona com terceiros, basicamente com o propósito de 

resguardar os interesses de quem a criou. 

Quanto à ausência de finalidade lucrativa, BULGARELLI (1995, p. 215) afirma ser 

facilmente compreendida essa especificidade das sociedades cooperativas. Assim, quando 

se caracterizam as cooperativas como empresas criadas pelos associados, para prestar-lhes 

serviços, não teria sentido obter lucros dos seus próprios sócios. 

A obtenção de vantagens econômicas para si é impossível, porque adviria da relação com 

seus clientes. Porém, estes clientes são os seus próprios associados, os verdadeiros donos. 

Assim é que a cooperativa não visa lucro, pois seria retirado da prestação de serviços 

justamente àqueles que o suposto lucro se reverteria, como donos do empreendimento. 

Pode-se concluir, a partir dos ensinamentos de BULGARELLI (1995, p. 271), ser 

inquestionável que a sociedade cooperativa, em princípio, não assume riscos empresariais, 
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mas oferece serviços para que os associados, como unidades econômicas autônomas, 

possam atuar em condições de igualdade com as Sociedades Mercantis. 

2.2.3 As sociedades cooperativas e as sociedades comerciais 

A sociedade cooperativa, por sua natureza jurídica própria, não se confunde com as 

sociedades comerciais. Enquanto a finalidade de lucro é o que caracteriza a sociedade 

comercial, o mesmo não acontece com a sociedade cooperativa, que é preponderantemente 

prestadora de serviços aos seus associados, conforme assinalado por POLONIO (1999, p. 

37). 

Para BULGARELLI (2000, p. 253), pode-se reconhecer na atual disciplina das sociedades 

cooperativas, resquícios das regras de alguns tipos de sociedades, mas são as sociedades 

anônimas, em especial, que oferecem as maiores semelhanças. Dentre os pontos comuns 

destaca: (i) o seu regime de administração; (ii) os órgãos sociais perfeitamente definidos e 

regulados; (iii) o sistema de publicidade de alguns atos; (iv) a forma de constituição e 

funcionamento; (v) a forma de liquidação, fusão, incorporação, transformação e 

dissolução. 

Em relação ao capital, BULGARELLI (2000, p. 253) destaca as diferentes orientações das 

sociedades. Enquanto as sociedades cooperativas têm como preocupação fundamental à 

pessoa do seu associado, nas sociedades anônimas a principal preocupação recai sobre o 

seu capital formado por ações. 

Nas sociedades cooperativas o capital é formado por quotas-partes, intransferíveis e 

inexiste a proporcionalidade do voto em relação à quantidade de quotas-partes possuídas 

pelo associado, existente sim, em relação à pessoa do associado. O sistema de resultados, 

também, não tem na proporção do capital a base para a sua distribuição, mas, sim, em 

relação às operações praticadas pelo associado com a sociedade. 

Identificados os quatro elementos caracterizadores das sociedades cooperativas, conforme 

dispostos no bojo do art. 3° da Lei n.° 5.764/71, quais sejam: (i) um grupo de pessoas que 

se dispõem a colaborar entre si, (ii) criando uma empresa econômica, (ii) de proveito 

comum, e por isso mesmo, (iv) sem fins lucrativos, combinados com os princípios 

cooperativistas que a própria Lei incorporou, através dos incisos do art. 4°, como 

características, têm-se, então, a exata configuração legal dessas sociedades. 
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2.2.4 As sociedades cooperativas e o novo código civil 

A Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Novo Código Civil Brasileiro, 

trouxe algumas novidades ao cooperativismo, ao regular essa matéria nos seus arts. 1.093 a 

1.096, além das disposições gerais contidas nos arts. 981 a 985. 

Na afirmação de OLIVEIRA (2002, p. 144), não há nenhuma incompatibilidade entre as 

disposições dos dois textos legais, ou seja, da Lei n.° 5.764/71 com a Lei n.° 10.406/2002, 

tendo em vista que o art. 1.093 do Novo Código Civil ressalvou a legislação especial 

cooperativa. 

KRUEGER (2002, p. 119) ressalva, porém, que apenas onde há inequívoca 

incompatibilidade, prevalecerá o Novo Código Civil, como é o caso da dispensa do Capital 

Social (inciso I do art. 1.094) e o alargamento da responsabilidade dos associados pelos 

negócios realizados pela Cooperativa (§§ 1° e 2° do art. 1.095). 

Uma vez erigida a configuração legal das sociedades cooperativas, adentra-se, a partir de 

então, no seu sistema operacional, capítulo trazido entre as principais inovações 

contempladas pela Lei n.° 5.764/71, tido como uma dos referenciais que mais caracterizam 

e diferenciam as sociedades cooperativas das sociedade lucrativas. 

2.2.5 O sistema operacional e os atos cooperativos e não cooperativos 

As operações realizadas entre as cooperativas e seus associados denominam-se “atos 

cooperativos”, sendo uma modalidade operacional peculiar que não se confunde com a 

forma de atuação de outras sociedades, mesmo de pessoas. 

Para BULGARELLI (1995, p. 293), dois elementos essenciais marcam a organização e o 

funcionamento das sociedades cooperativas: o primeiro é o de suas conformações 

societárias, caracterizadas por estrutura apta a regular as relações decorrentes da sua 

existência, expressando-se, principalmente, por normas atinentes às relações entre os 

sócios e a sociedade, e as responsabilidades, obrigações e ônus de ambos.  

Predominam, por estes aspectos, alguns elementos decisivos originados dos princípios 

cooperativistas¸ como a chamada democracia cooperativista; como o da adesão livre; no 

princípio do retorno ou distribuição das sobras apuradas no exercício, ou, quando for o 

caso, do rateio das perdas. Todos esses aspectos são complementados por normas de 

organização dos órgãos societários, cuja inspiração recai principalmente sobre às 
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sociedades anônimas, a saber: Assembléia Geral, Conselho de Administração e/ou 

Diretoria e Conselho Fiscal. 

Continua destacando BULGARELLI (1995, p. 293), que o segundo elemento refere-se ao 

funcionamento da empresa – sociedade organizada economicamente para a produção de 

bens e serviços para o mercado -, que está subjacente à sociedade e que dela constitui o seu 

objeto. 

Para exemplificar, a configuração existente entre as relações de caráter funcional 

praticadas entre a sociedade e os cooperados, BULGARELLI (1995, p. 294) cita como 

exemplo uma cooperativa formada por produtores agrícolas para a comercialização em 

conjunto de seus produtos, ainda que singelamente e sem esgotar as variadas operações 

complementares que ocorrem na prática, sobretudo em uma cooperativa de grande porte. 

Eis o exemplo: (i) os cooperados entregam à Cooperativa a sua produção para ser 

comercializada; (ii) a Cooperativa, normalmente, efetua adiantamentos por conta do preço 

estimado do produto entregue; (iii) a Cooperativa pode fornecer insumos e financiamentos 

ao cooperado; (iv) fixa a Cooperativa uma taxa de custeio constituída por uma 

percentagem do valor do produto entregue, para as despesas decorrentes; (v) finalmente, 

vendida a produção, processa-se o acerto de contas, verificando-se os débitos e os créditos 

resultantes dessa transação. 

Percebe-se, desta forma, por que a cooperativa é considerada uma extensão dos 

cooperados (art. 83 da Lei n. º 5.764/71); criada por eles (arts. 3º e 4º), para facilitar-lhes 

suas operações – caracterizam-se pela prestação direta de serviços aos cooperados (art. 7º); 

vendendo, por exemplo, em conjunto a sua produção para obter melhores condições no 

mercado e barateando os custos dessa comercialização. 

Para BULGARELLI (1995, p. 294) não seria exagero afirmar que as cooperativas são os 

cooperados, não obstante ostentem sua personalidade jurídica para efeitos de separação 

patrimonial e de representação do corpo associativo. 

Definiu-se, desta forma, a organização e o funcionamento das sociedades cooperativas. 

Este aspecto, segundo BULGARELLI (1995, p. 272), é o que caracteriza o ato 

cooperativo, onde a cooperativa atua com seus associados dentro de um autêntico círculo 

fechado. 
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Atos cooperativos um dos principais problemas que envolvem a temática cooperativista diz 

respeito às limitações existentes sobre o conceito e a amplitude do alcance de ato 

cooperativo, tal como concebidos pela lei e doutrina brasileira. 

Nesse sentido, observa BECHO (1999, p. 143), apontando para a existência de duas órbitas 

distintas para a conceituação do ato cooperativo: a legal, emanada do Direito Positivo, o 

direito institucionalizado pelo Estado; a outra doutrinária, erigida a partir da Ciência do 

Direito, ciência está que entendida como disciplina que aborda o Direito. 

Sob o enfoque da Teoria Geral dos Fatos Jurídicos4, tem-se a afirmação de BECHO (1999, 

p. 130), de que o ato cooperativo é um ato jurídico, pois decorre da ação do homem e seus 

efeitos são regulados pelo direito. 

As sociedades cooperativas, visando atender suas finalidades sociais, intermedeiam seus 

produtos, vendendo-os a terceiros ou comprando de terceiros e entregando aos associados, 

sem o que não tem razão de existir. Essa é sua finalidade institucional, que na posição de 

POLONIO (1999, p. 51), a cooperativa, ao realizá-las, ora com associados, ora com 

terceiros, isoladamente ou com ambos, está praticando o seu verdadeiro ciclo operacional. 

Daí que primeiramente se definiu o ato cooperativo, cuja redação contida na Lei n.° 

5.764/71 é mais apropriada do que aquela encontrada no Decreto n. º 60.597, de 1967. Eis, 

então, sua transcrição: 

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 de mercadoria. 

Acolheu, assim, a Lei cooperativista brasileira a concepção doutrinária do ato cooperativo, 

que consiste num modelo dogmático captado na prática e inspirado nos princípios 

cooperativistas, consistente em atos negociais de natureza interna, praticados no círculo 

fechado das relações cooperado-cooperativa, e que por isso mesmo não se confundem com 

os contratos tradicionais do sistema negocial capitalista. 

Observe-se o exemplo descrito por BULGARELLI (1995, p. 295): 

                                                        
4 DINIZ, Maria Helena. Teoria do Direito Civil, Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, v. 1, p. 152-
282, 1989. 
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Quando a cooperativa recebe a produção do cooperado, ela não a está 
adquirindo, pois o recebimento é feito para que venda essa produção no 
mercado; quando se processa a comercialização no mercado, então, sim, sai a 
cooperativa do círculo interno e de fato vende a produção; o mesmo ocorre, em 
sentido contrário, quando fornece insumos, adubos, inseticidas etc. aos 
cooperados; trata-se de ato interno que não se confunde também com a compra e 
venda; esta operou-se antes do mercado, quando a cooperativa adquiriu esses 
produtos. 

Para melhor compreensão da amplitude desses atos internos – atos cooperativos – em 

negócio-fim e negócio-meio, têm-se os conceitos desenvolvidos por Walmor Franke, 

citado em BULGARELLI (1995, p. 295): 

Em consonância com a natureza dúplice da sociedade cooperativa, os negócios 
jurídicos em que ela é figurante têm, de regra, caráter bipartido. O negócio 
interno ou negócio-fim está vinculado a um negócio externo, negócio de 
mercado, ou negócio-meio. Este último condiciona a plena satisfação do 
primeiro, quando não a própria possibilidade de sua existência (como, por 
exemplo, nas cooperativas de consumo, em que o negócio-fim, ou seja, o 
fornecimento de artigos domésticos aos associados, não é possível sem que antes 
esses artigos tenham sido comprados no mercado). 

Do até aqui exposto, BULGARELLI (1995, p. 295) infere duas conclusões, a saber: (i) nas 

cooperativas de consumo, o negócio-meio é a compra de artigos domésticos; o negócio-

fim é o fornecimento destes aos sócios; e (ii) nas cooperativas agrícolas, o recebimento dos 

produtos de associados, para efeitos de comercialização, é o negócio-fim; a venda desses 

produtos, em estados de natureza ou industrializados, é o negócio-meio. 

Valendo-se, também, das definições de Walmor Franke, POLONIO (1999, p. 51), sobre os 

negócios cooperativos, considera que o denominado negócio-fim – aquele realizado entre 

os associado e a cooperativa – são negócios cooperativos internos que dificilmente podem 

ser realizados isoladamente, ou seja, devem ser precedidos dos negócios cooperativos 

externos, ou negócio-meio – aquele realizado entre a cooperativa e o mercado.  

Distinguem-se, entre si, pelo fato de sempre serem, estes últimos, negócios realizados para 

viabilizar o exercício da atividade objeto dos associados, sendo colocado à disposição 

destes (associados), que se servem dos recursos provenientes dos negócios externos (meio) 

para cumprir os contratos realizados pela cooperativa, como seus substitutos. 

Nesse sentido, tem-se, ainda, o posicionamento de BECHO (2002, p. 159), que afirma 

identificar nos negócios-fim e negócios-meio aquelas operações para as quais a 

cooperativa foi criada. É de fato a consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Os 

negócios externos ou negócios-meio são aqueles necessários para a ocorrência dos 
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negócios internos ou negócios-fim. Não são as práticas principais, entretanto, são 

imprescindíveis para que elas se realizem. 

Por tudo isso, BECHO (2002, p. 164) consolida a identificação de quatro negócios 

cooperativos, assim resumidos: 

• negócio-fim ou principal: aqueles realizados para atingir os objetivos da 

cooperação. Estão expressamente previstos no art. 79 da Lei nº 5.764/71. Neles 

se incluem os atos cooperativos acontecidos no seio da sociedade, 

exemplificando: (i) a entrega da produção do associado para industrialização 

e/ou comercialização nas cooperativas; (ii) o fornecimento de bens aos 

associados pela cooperativa de consumo; e, (iii) a localização de trabalho para o 

cooperativado nas cooperativas de trabalho; 

• negócio-meio ou negócios essenciais: aqueles imprescindíveis para a realização 

dos negócios-fim ou principais. Não estão expressamente previstos no conceito 

legal de ato cooperativo, mas este não se realiza sem os tais negócios-meio. Por 

exemplo: (i) uma cooperativa de produtores só tem sentido se vender ao 

mercado os bens produzidos por seus associados; (ii) uma cooperativa de 

consumo só alcança o seu objetivo social de fornecer bens e utilidades para seus 

associados, adquirindo-os de terceiros (fornecedores) no mercado; e (iii) uma 

cooperativa de trabalho precisa prospectar, identificar e contratar, 

externamente, terceiros interessados nos serviços prestados por seus 

cooperados; 

• negócios auxiliares: servem de apoio à cooperativa. Não fazem parte da cadeia 

produtiva, mas dão sustentação e possibilidade de existência à cooperativa. 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas necessitam desses negócios auxiliares. 

Como por exemplo, as contratações de empregados e fornecedores, locações de 

imóveis, compra de máquinas e equipamentos etc... ; e 

• negócios secundários ou supérfluos: não são necessários à vida da sociedade, 

mas podem ser úteis e permitir algum ganho não substancial. A venda de 

imobilizados imprestáveis ou obsoletos exemplifica esse tipo de negócios. 
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Atos não cooperativos definido o conceito dos atos cooperativos, passa-se, agora, ao 

exame dos atos não cooperativos. Se, por um lado, a condição principal para a existência 

dos atos cooperativos está vinculada à relação direta do associado em um dos pólos da 

relação com a cooperativa, por outro, os atos não cooperativos, mesmo que ausentes à 

presença do associado na relação, são negócios complementares e necessários à 

consecução dos objetivos sociais da cooperativa. 

Prescreve o art. 5° da Lei 5.764/71, um rol de possibilidades que permitem às sociedades 

cooperativas adotarem no estabelecimento dos seus objetivos sociais, quais sejam: 

Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de 
serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e 
exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua 
denominação. 

Existem, porém, determinadas situações, as quais, as sociedades cooperativas necessitam 

praticá-las, e, em praticando-as, desvincula-se da sua condição de peculiaridade conferida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, convertendo-se naquelas situações em sociedades 

comerciais normais. 

Ao contrário do que formalmente prescreve o art. 79, da Lei 5.764/71, ao conceituar o ato 

cooperativo, não há nenhuma descrição ao longo do seu texto legal, do que seja o ato não 

cooperativo. 

LIMA (1997, p. 56) ensina que ato não cooperativo trata-se de um conceito 

doutrinariamente erigido, originário do não exclusivismo das relações da cooperativa com 

seus associados. São operações que se realizam entre pessoas não associadas da 

cooperativa, e que são contratadas em face de um bem maior, ou o interesse de melhor se 

desenvolver o objeto da cooperativa.  

Nesses casos, há previsão legal na lei cooperativista brasileira, autorizando a possibilidade 

das suas práticas, as quais, se praticadas, sujeitam as cooperativas à tributação dos seus 

resultados, diferentemente do que acontece com o resultado dos atos cooperativos, 

protegido que está pela não incidência tributária5. 

Dispõe o art. 111 da Lei 5.764/71: 

                                                        
5 Não incidência tributária – inexiste o fato gerador da obrigação tributária, face não estar previsto em Lei. 



 35

“Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas 
cooperativas nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 desta Lei.” 

As operações a que se refere o art. 111 são os negócios com não associados e os 

investimentos em sociedades não cooperativas, e devem estar vinculados às atividades 

básicas das cooperativas, caracterizando-se nos atos não cooperativos. 

Os artigos mencionados prescrevem: 

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. 
 
Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das 
cooperativas agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em 
regras a serem estabelecidas pelo órgão normativo. 
 
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para 
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou 
complementar.  

Decorrem, portanto, da prática dos atos cooperativos e não cooperativos conseqüências de 

ordem social, econômica e tributária que serão abordadas ao longo da execução deste 

trabalho. 

Apuração e destinação das sobras ou perdas e dos lucros ou prejuízos a realização dos objetivos 

sociais, seja qual for o objeto da cooperativa de consumo, de produção, de trabalho ou de 

qualquer outro ramo, só se efetiva mediante a consecução dos atos cooperativos com o seu 

quadro de associados. Essa realização pressupõe, única e exclusivamente, a prestação de 

serviços aos associados nos termos já referidos dos arts. 3° e 7°, da Lei 5.764/71, os quais, 

figuram como sócios e simultaneamente usuários desses serviços. 

Ocorre que, para o funcionamento operacional da cooperativa, ela é obrigada a realizar 

uma série de atos pertinentes à gestão do negócio, como construção ou locação de prédios, 

aquisição de máquinas e equipamentos, contratação de mão-de-obra etc., atos típicos do 

exercício da sua atividade meio. 

Tais atos, que também são cooperativos, portanto, executados em nome dos associados, 

são operações, que por sua vez, geram despesas, as quais, entretanto, não são da sociedade, 

mas dos próprios associados, por força do artigo 80 da referida Lei, que determina que as 
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despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta 

da fruição de serviços. Portanto, do mesmo modo como as receitas, as despesas são 

também assumidas pelos associados. 

O sistema de rateio das despesas entre os associados, de acordo com BULGARELLI 

(2000, p. 261), foi mais uma das inovações trazidas pela lei. A possibilidade de as 

cooperativas dividirem suas despesas gerais e operacionais entre os associados, constituía-

se num antigo pleito do cooperativismo. Pleiteava-se o rateio das primeiras indistintamente 

entre os associados, tenham ou não usufruído dos serviços, e, em relação à segunda, 

apenas entre os que lhe deram causa, ou seja, aqueles associados que efetivamente 

operaram com a cooperativa. 

Quanto à obrigatoriedade da cobertura das despesas incorridas na cooperativa pelos seus 

associados, assim como a forma como deverão ser cobertas, constitui-se em imperativo 

legal e o seu tratamento não deixa nenhuma dúvida. Porém, em relação às receitas 

ingressadas pela cooperativa, não há nenhum dispositivo no texto legal que determine 

expressamente o seu tratamento. Neste caso, é inequívoca a interpretação doutrinária pátria 

no sentido de que, da mesma forma que as despesas, as receitas também pertencem aos 

associados. 

Neste sentido, é clara a posição de LIMA (1997, p. 64), que reconhece serem as 

cooperativas pessoas jurídicas autônomas cuja finalidade é prestar serviços aos associados, 

não possuem despesas e, por conseguinte, não possuem receitas, pois o pagamento dos 

custos e despesas operacionais que contrata, ela o faz em nome e com recursos dos 

associados, e não em seu próprio nome. 

No mesmo sentido alinha-se OLIVEIRA (2003, p. 308), reconhecendo nas cooperativas 

peculiaridades especiais que as tornam diferenciadas, cuja existência se justifica para 

prestarem serviços aos seus associados. Estes, os verdadeiros e únicos titulares dos 

resultados do empreendimento, que, ao praticarem os atos para os quais foram 

constituídas, não representam uma receita ou faturamento dela e sim, dos próprios 

associados. 

LIMA (1997, p. 64) identifica que ausência do lucro nas cooperativas não se deve à sua 

peculiaridade como sociedade cooperativa, mas na inexistência de receita como pessoa 
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jurídica, em face de ser uma sociedade de prestação de serviços (exclusivamente aos 

associados). 

Por fim, conclui LIMA (1997, p. 63): 

Assim, cientificamente, qualquer que seja o seu ramo e o objeto de aglutinação 
de seus cooperados, as cooperativas: (i) se restringem a prestar serviços; (ii) não 
possuem resultados; e (iii) não têm receitas.  

Ao longo dos itens precedentes foram conceituados os atos cooperativos e não 

cooperativos. Até agora, no presente item, se procurou tratar do reflexo desses atos sob o 

aspecto das suas repercussões patrimoniais – receitas e despesas. 

Na seqüência, em face das diferentes naturezas de referidos atos, será tratada a forma com 

que são apurados, bem como, as destinações a serem dadas, em função das normas legais 

pertinentes. 

2.2.6 Sobras ou perdas dos atos cooperativos e não cooperativos 

Abrangem os negócios jurídicos internos, negócios-fim, como caracteres próprios em 

relação aos atos civis, mercantis ou trabalhistas, que o art. 79 da Lei 5.764/71 denomina de 

atos cooperativos. Estes atos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus 

associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a 

consecução dos objetivos sociais, devendo-se assinalar que as cooperativas singulares se 

caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados. 

As despesas gerais relativas aos atos cooperativos são cobertas pelos associados, em regra, 

através de rateio na proporção direta de fruição dos serviços (art. 80, "caput"), podendo 

ocorrer, também, rateio de sobras liquidas verificada no encerramento do exercício social 

(art. 80, parágrafo único). 

Por sua vez, as receitas decorrentes dos atos cooperativos, as cooperativas por serem meros 

instrumentos para tornar viável o trabalho dos seus associados, não auferem nenhuma 

receita, mas, sim, os seus associados. 

Assim, na movimentação econômica e financeira de um determinado exercício social, o 

saldo resultante nas contas correntes dos associados é decorrente do confronto entre os 

créditos originados das receitas por conta deles auferidas pela cooperativa, em 

contraposição aos débitos contraídos em nome deles pela cooperativa para suplantar 
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despesas gerais e operacionais incorridas. Sendo positiva essa diferença, tem-se a 

ocorrência da denominada Sobra líquida. Porém, se negativa, em vista da insuficiência das 

contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, verifica-se a ocorrência da Perda 

ou do prejuízo, conforme terminologias utilizadas pela própria Lei 5.764/71.  

O retorno das sobras líquidas do exercício aos associados, se efetivará somente após a 

retenção dos fundos obrigatórios previstos no art. 28, na proporcionalidade das operações 

realizadas pelo associado, se assim dispuser o estatuto social da cooperativa, ou conforme 

deliberação da Assembléia Geral.  

Em relação às perdas ou os prejuízos verificados no exercício, por força do art. 89, serão 

cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente, mediante 

rateio entre os associados na razão direta dos serviços usufruídos. 

Por outro lado, o resultado dos atos não cooperativos, cuja prática o legislador considerou 

tolerável, por servirem ao propósito de pleno preenchimento dos objetivos sociais, mas 

sujeita-os, por isso mesmo, à escrituração em separado e à tributação regular dos 

resultados obtidos, conforme se constata pela transcrição anteriormente realizada dos arts. 

85, 86, 88 e 111 da Lei 5.764/71. 

Os rendimentos dessas operações, quando positivos, serão denominados simplesmente de 

Lucros, sujeitando-se à tributação, conforme previsto no art. 111 da lei cooperativista, e 

não poderão ser distribuídos, pois passam a integrar obrigatoriamente a conta do Fundo de 

Assistência Técnica, Educacional e Social, por determinação dos arts.  87 e 88, parágrafo 

único, da Lei 5.764/71. 

Na ocorrência de prejuízos na prática de atos não cooperativos, prevalece a regra do art. 89 

mencionada anteriormente. Compensa-se esse prejuízo com o saldo do Fundo de Reserva, 

e se insuficiente sua cobertura, serão suplantados pelos associados, na forma como 

dispuser o estatuto social da cooperativa, ou de acordo com a deliberação da Assembléia 

Geral. 

A apuração dos resultados, bem como, suas contabilizações e destinações legais, serão 

exaustivamente examinados ao longo do capítulo 5 deste trabalho, oportunidade que se 

abordará a aplicabilidade da Norma Brasileira de Contabilidade das Entidades 

Cooperativas. 
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No próximo capítulo serão examinados, à luz da Teoria da Contabilidade e do 

ordenamento das Resoluções e Normas do Conselho Federal de Contabilidade, aspectos 

pertinentes à Contabilidade Brasileira, fundamentos que, no final, possibilitarão o 

conhecimento necessário à aplicabilidade da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC 

10.8 das Entidades Cooperativas – ao estudo de caso proposto neste trabalho. 



3 A CONTABILIDADE E A NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL 

No capítulo anterior foram examinados os aspectos históricos do Cooperativismo nacional 

e internacional, a evolução legislativa e o funcionamento das sociedades cooperativas 

brasileiras. A abordagem desses aspectos, no contexto do referencial bibliográfico deste 

trabalho, teve como propósito demonstrar a origem, a natureza e a finalidade das 

sociedades cooperativas, condição necessária para que se possam atingir os objetivos 

inicialmente estabelecidos nesta pesquisa.  

Neste capítulo serão examinados aspectos relacionados à função da contabilidade, seus 

princípios e a sua normatização, especialmente no que diz respeito aplicabilidade nas 

entidades cooperativas brasileiras. 

3.1 Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade 

3.1.1 Introdução 

A narrativa da evolução histórica da contabilidade pode ser descrita tomando-se por termo 

inicial os mais remotos tempos, pois conforme afirma HENDRIKSEN (1999, p. 39), não 

se sabe quem inventou a contabilidade. Sabe-se, porém, que os sistemas de escrituração 

por partidas dobradas começaram a surgir gradativamente nos séculos XIII e XIV em 

diversos centros de comércio no norte da Itália.  

O desenvolvimento da contabilidade como ciência fundamentada nas suas teorias e nas 

suas práticas, conforme ensina IUDÍCIBUS (2000, p. 31), está diretamente associado, na 

maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento econômico, comercial, social e 

institucional das sociedades, cidades ou nações. 

O presente estudo não tem a pretensão de adentrar pelos mais remotos aspectos históricos 

da contabilidade. Pretende-se, sim, buscar a compreensão do seu objeto, do seu objetivo, 

da sua metodologia, e da sua aplicabilidade como ciência fundamentada no conhecimento, 

em vista dos seus postulados, princípios, normas e padrões de comportamento pertinentes. 

A contabilidade como ciência social predomina entre doutrinadores da teoria da contabilidade o 

entendimento de que a função ou o objetivo da contabilidade tem permanecido 

praticamente inalterado desde os seus primórdios, fundamentalmente, o de prover os seus 
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usuários de informações úteis à tomada de decisões, conforme salienta IUDÍCIBUS (2000, 

p. 20). 

O desenvolvimento de teorias sobre contabilidade vem precedido, na maioria das vezes, do 

enquadramento, pelos seus teóricos, dos problemas de natureza contábil a partir de 

determinados enfoques ou abordagens que permitem sejam eles solucionados. 

HENDRIKSEN (1999, p. 23) concebeu o que denominou de enfoques à teoria da 

contabilidade - fiscais, legais, éticos, econômicos, estruturais e comportamentais -, a serem 

adotados como esforço para resolver problemas complicados em contabilidade, dos quais 

podem-se tirar algumas conclusões: 

• enfoques econômico e comportamental - ajudam a preparar o terreno para 

explicar o ambiente no qual opera a contabilidade e selecionar os dados que 

devem ser divulgados; 

• enfoque ético - propõe objetivos fundamentais para o estabelecimento de 

padrões de contabilidade; e 

• enfoques social e macroeconômico – ampliam as controvérsias a respeito do 

desenvolvimento e da aplicação da teoria. 

Concordando com os enfoques apresentados por Hendriksen, IUDÍCIBUS (2000, p. 23) 

desenvolve as abordagens da contabilidade: a ética, a comportamental, a macroeconômica, 

a sociológica e a sistêmica. Ele se concentra na abordagem sistêmica, para a qual a 

contabilidade consiste num verdadeiro banco de dados que permite o acesso a cada usuário 

de forma flexível, com a permissão para que este possa extrair dados para atender suas 

necessidades ou seus parâmetros. 

Contudo, tem-se a posição do Conselho Federal de Contabilidade – CFC através da 

Resolução CFC n.° 774, de 16 de dezembro de 1994, que afirma constituir-se a 

Contabilidade numa Ciência Social cujo objeto é o Patrimônio das Entidades, a exemplo 

de outras ciências, com plena fundamentação epistemológica. Desta forma, todas as 

demais classificações – método, conjunto de procedimentos, técnica, sistema, arte, entre 

outras – referem-se a simples facetas ou aspectos da contabilidade utilizados na sua 

aplicação prática, na solução de problemas concretos. 
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Conceitualmente, para IUDÍCIBUS (1998, p. 257), em contabilidade, Entidade é todo 

“núcleo” capaz de manipular recursos econômicos (e organizacionais) e que tenda a 

acionar valor (ou utilidade, em sentido amplo) aos recursos manipulados. 

O patrimônio objeto da contabilidade a contabilidade no Brasil tem forte influência da escola 

italiana, conforme afirma IUDÍCIBUS (2000, p. 36). Foi da escola italiana que surgiu uma 

das maiores correntes científicas do pensamento contábil no século XX, o 

patrimonialismo, de Vincenzo Masi, em 1954. 

Estudos desenvolvidos por SÁ (2000, p. 3) sobre a natureza dos empreendimentos, afirma 

que a sociedade humana é constituída por células sociais – aziendas ou entidades – que, 

uma vez organizadas em forma de empreendimentos, objetivam suprir necessidades que 

fundamentam a sua própria existência. 

Caracterizam-se as células sociais por serem constituídas de pessoal e riqueza patrimonial 

em constante e dinâmico funcionamento, diferenciando-se entre si pela sua natureza com 

que perseguem seus objetivos. As que objetivam a riqueza, perseguem o lucro são as 

empresas. As que visam a suprir a fins ideais são as instituições. 

Portanto, a natureza da necessidade – lucro ou fim ideal – que os meios patrimoniais – 

riqueza – visam a satisfazer é a que dita também a natureza da célula social – empresa ou 

instituição – para os efeitos de classificação, observação e evidência de fatos contábeis. 

A conclusão de SÁ (2000, p. 5) é que: 

A riqueza patrimonial da célula social, dinamizada para suprir as necessidades 
dos empreendimentos, é o objeto de estudos da ciência da Contabilidade, quer de 
acordo com a doutrina, quer de acordo com as resoluções do CFC, quer de 
acordo com o que evidenciam os textos legais. 

Nesse sentido, alicerçada na premissa de que a Contabilidade é uma Ciência Social com 

plena fundamentação epistemológica, a Resolução CFC n.° 774/94 estabelece no seu item 

1.2: 

O objeto delimita e campo de abrangência de uma ciência, tantos nas ciências 
formais quanto nas factuais, das quais fazem parte as ciências sociais. Na 
Contabilidade, o objeto é sempre o PATRIMÔNIO de uma Entidade, definido 
como conjunto de bens, direitos e de obrigações para com terceiros, [...]. 

Para o Conselho Federal de Contabilidade, o essencial é que esse patrimônio objeto da 

contabilidade seja autônomo e independente em relação a outros patrimônios – os dos 
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sócios, acionistas ou dirigentes, se for o caso -, pois é da sua disponibilidade soberana de 

uso que a Entidade vai cumprir os objetivos a que se propõe. Este é o Princípio da 

Entidade. 

Do texto legal contemplado pela Lei das Sociedades Anônimas - lei n.° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 - percebe-se a necessidade da demonstração do patrimônio e das suas 

mutações, conforme determina o art. 176 a seguir transcrito: 

Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na 
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, 
que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as 
mutações ocorridas no exercício. 

O que se objetiva conhecer, portanto, é o que ocorre com a riqueza dinamizada para a 

satisfação das necessidades das células sociais – das Entidades, segundo o CFC. Como 

ciência do patrimônio das instituições e das empresas é esse o reconhecido objeto de 

evidência e estudo, nas afirmações de SÁ (2000, p. 6). 

A riqueza dinamizada implica que o conhecimento que a Contabilidade tem do seu objeto 

está em constante movimento. Por esta razão, é aceito como natural o fato da existência de 

possíveis componentes do patrimônio cuja apreensão, no sentido mais amplo possível, ou 

avaliação, se apresente difícil ou inviável em determinado momento.  

O objetivo da contabilidade o objetivo científico da contabilidade manifesta-se na correta 

apresentação do Patrimônio e na apreensão e análise das causas das suas mutações. Busca-

se, agora, a compreensão da sua aplicação pragmática no contexto operacional das 

Entidades, em particular.   

Tem-se por definição que o objetivo principal da contabilidade – e dos relatórios dela 

emanados – conforme IUDÍCIBUS (2000, p. 28), é fornecer informação econômica 

relevante para que cada usuário possa tomar suas decisões e realizar seus julgamentos com 

mais segurança, ou com a redução de risco. 

Na contabilidade a consecução desse objetivo, determina a utilização de métodos ou 

abordagens específicos. Duas são as abordagens que geralmente se utilizam. A primeira 

diz respeito ao fornecimento de um conjunto padronizado de informações que atenda a 

todos os usuários indistintamente. A segunda consiste na prestação de um conjunto de 

informações específicas e totalmente diferenciadas, adequadas a cada tipo de usuário. 
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IUDÍCIBUS (2000, p. 19) sugere uma terceira abordagem alternativa. Nessa abordagem, a 

contabilidade se constituiu num autêntico arquivo básico de informações, permitindo que 

cada usuário possa acessá-lo de forma flexível, possibilitando-lhe a extração de dados 

adequados a parâmetros e critérios estabelecidos.  

Nesse sentido, manifesta-se o Conselho Federal de Contabilidade em pronunciamento 

contido no item 1.4 da Resolução CFC n.° 774/94, assim definindo: 

A contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação 
destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza 
econômica, financeira, física e de produtividade, como relação à entidade objeto 
da contabilização. 

GUERREIRO (1999, p. 317) afirma ser a informação contábil a matéria-prima do processo 

de decisão, ao tempo em que, informação útil é aquela que atende às necessidades 

específicas dos usuários, levando-se em conta as áreas que atuam, operações que 

desenvolvem e conceitos que lhes sejam lógicos. 

Emerge dessa afirmação a importância dos sistemas de informações contábeis. Sistemas 

que devem ser configurados de forma a atender eficientemente as necessidades 

informativas de seus usuários, bem como incorporar conceitos, políticas e procedimentos 

que motivem e estimulem o gestor a tomar as melhores decisões que atendam seus 

interesses. 

Portanto, a informação contábil deve ter um sentido lógico para o usuário, e os conceitos 

de mensuração implícitos no sistema não podem ser dogmáticos, mas, sim, racionais. 

Neste momento, julga-se oportuno formular as seguintes indagações: (i) quem são esses 

usuários de informações contábeis? (ii) qual é a natureza dessas informações? (iii) quais 

são os interesses desses usuários por essas informações? (iv) quanto aos aspectos 

relacionados à utilidade, a qualidade e a relevância das informações contábeis, como 

dimensioná-los? 

Entende-se por usuário toda a pessoa física ou jurídica que tenha interesse na avaliação da 

situação e do progresso de determinada entidade, seja empresa, ou de finalidades não 

lucrativas, ou até mesmo patrimônio familiar. Esses usuários podem ser internos como 

externos. 
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Entre os usuários internos incluem-se os administradores de todos os níveis, que, 

usualmente como gestores, se valem de informações mais aprofundadas e específicas sobre 

a Entidade. Por outro lado, os usuários externos concentram suas atenções, de forma geral, 

em aspectos mais genéricos, expressos nas demonstrações contábeis. 

Quanto à natureza essas informações são classificadas FIPECAFI (2000, p. 43) da seguinte 

maneira: 

• informação de natureza econômica – dentro do enfoque estritamente contábil, a 

movimentação de receitas e despesas e o capital dos acionistas são de natureza 

econômica, ao passo que o fluxo de caixa e as mutações do capital de giro 

constituem-se em aspectos da informação de natureza financeira; 

• informação de natureza física – um sistema de informação e avaliação não 

pode repousar apenas em valores monetários, mas deverá incluir, sempre que 

possível, mensurações de natureza física, tais como: quantidade de produtos ou 

serviços, número de clientes etc; 

• informação de natureza de produtividade – compreende a utilização mista de 

conceitos qualitativo e quantitativo, respectivamente, financeiros e físicos em 

sentido restrito, como, por exemplo: receita bruta por produto, evolução do 

desempenho produtivo e sua relação com o faturamento e outros elementos 

quantitativos não monetários que permitam uma melhor compreensão do 

desempenho operacional da entidade. 
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Em relação ao terceiro e último questionamento pertinente aos interesses dos usuários 

pelas informações contábeis, exemplificativamente, pode-se demonstrar as seguintes 

situações de interesse, conforme a Quadro 3.1 a seguir: 

USUÁRIO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL META QUE DESEJA MAXIMIZAR OU TIPO DE 
INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE 

    
Acionista minoritário fluxo regular de dividendos 
Acionista majoritário ou com grande 
participação 

fluxo de dividendos, valor de mercado da ação, com 
grande participação lucro por ação 

Acionista preferencial fluxo de dividendos mínimos ou fixos 
Emprestadores em geral geração de fluxos de caixa futuros para receber  de 

volta o capital mais os juros, com segurança 
Entidades governamentais valor adicionado, produtividade, lucro tributável 
Empregados em geral, como assalariados fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons 

aumentos ou manutenção de salários, como segurança; 
liquidez 

Média e alta administração retorno sobre o patrimônio   líquido; situação de liquidez 
e endividamento  confortáveis 

 Quadro 3.1 – Usuários e metas da informação contábil                                                      

  Fonte: Iudícibus (2000, p. 21) 

De acordo com o Quadro 3.1, nota-se que estas são algumas das informações por tipo de 

usuário que se poderia mencionar. No entanto, há outras situações que as informações 

contábeis são concebidas e desenvolvidas mediante determinados padrões de escrituração 

e apresentação, visando atender a usuários específicos, como é o caso, por exemplo, das 

regulamentações próprias do Banco Central do Brasil - BACEN e das agências reguladoras 

– Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. 

Como visto, toda a informação deve ser útil. O conceito de utilidade tem a ver com a 

materialidade e a relevância da informação, muito embora se considere o grau de 

subjetividade que estes itens possam conter. 

A materialidade da informação vincula-se ao seu aspecto quantitativo. Contudo, uma 

informação é material não só quando representa valores significativos em um determinado 

período, por exemplo, mas também quando propicia maior esclarecimento acerca de 

determinados itens das Demonstrações Contábeis. A materialidade da informação está 

ligada diretamente à sua relevância. 
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Por sua vez, a relevância relaciona-se com o aspecto qualitativo e a confiabilidade das 

informações. As informações qualitativas têm a finalidade de propiciar melhor 

entendimento sobre o contexto econômico, social e político em que a entidade se insere, 

minimizando dúvidas ou confusões nas suas interpretações pelos usuários. Para tanto, é 

necessária clareza nos seus relatos, sem abuso na utilização de termos técnicos e de 

subjetividades, de forma a se tornarem confiáveis. 

Até este ponto procurou-se elucidar o propósito principal da contabilidade de prover 

usuários com informações úteis. A consecução desse propósito, todavia, determina que a 

contabilidade utilize mecanismos próprios que consistam em identificar, mensurar, 

registrar e informar as mutações que ocorrem no patrimônio das entidades, de forma a 

permitir julgamentos fundamentados e decisões respaldadas. 

No entanto, e conforme discorre a FIPECAFI (1999, p. 43), não tem sentido ou razão de 

ser a contabilidade como uma disciplina “neutra”, que se contenta em perseguir 

esterilmente uma “sua” verdade ou beleza. Daí poder concluir-se que a verdade da 

contabilidade reside em ser instrumento útil para a tomada de decisões pelo usuário, tendo 

em vista a entidade. 

Surge, então, a necessidade de fundamentar-se a contabilidade em postulados, princípios, 

normas e procedimentos racionalmente deduzidos e testados pelo desafio da 

praticabilidade. 

3.1.2 Princípios fundamentais de contabilidade 

Esta subseção tem por finalidade analisar como foram introduzidos os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, no Brasil. A análise que se pretende realizar envolve 

desde o surgimento das necessidades que determinaram a implementação de princípios 

científicos balizadores da atividade contábil, até os princípios brasileiros de contabilidade, 

os Princípios Fundamentais de Contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 

Introdução estudo dos princípios da contabilidade conhecidos o objeto e o objetivo da 

contabilidade, discorre-se, agora, sobre a estrutura fundamental na qual se alicerça a 

atividade contábil. 
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Genericamente, pode se conceituar Princípios Contábeis como premissas básicas acerca 

dos fenômenos e eventos contemplados pela Contabilidade, premissas que são a 

cristalização da análise e observação da realidade econômica, social e institucional, na 

definição de EQUIPE DE PROFESSORES DA USP (1998, p. 255). 

A formulação dos princípios contábeis deveu-se preferencialmente a respostas graduais 

que os contadores foram desenvolvendo ao longo dos séculos a problemas e desafios 

formulados pelas necessidades práticas. 

Na verdade, muitos princípios representam a explicação científica de normas e 

procedimentos que foram primeiro sendo utilizados na prática, para, em seguida, serem 

sistematizados em uma teoria. 

HENDRIKSEN (1999, p. 72) apresenta histórico sobre a evolução pela busca da formação 

de princípios contábeis por contadores, doutrinadores, entidades contábeis e organismos 

federais estadunidenses, dividido em quatro etapas distintas, cuja visão sumariada é a 

seguinte: 

• a busca começa – retrata os esforços de definição de princípios contábeis 

geralmente aceitos que se inicia com a invenção do termo, na década de 30, até 

o final da Segunda Guerra Mundial; 

• a busca se acelera – o final da Segunda Guerra Mundial trouxe prosperidade 

crescente, ênfase na aplicação dessa nova riqueza no mercado de ações e 

preocupação renovada com a divulgação adequada de informações financeiras; 

• a busca se desloca – ao final da década de 60, havia ficado evidente que era 

difícil definir princípios e a busca voltou-se para a consideração de padrões, que 

eram vistos como algo menos pretensioso; e 

• a busca em retrospecto – é difícil definir princípios por causa da complexidade 

intrínseca da teoria da contabilidade. Às vezes, é difícil sustentar suas 

aplicações em virtude das conseqüências econômicas da informação contábil. 

Para Hendriksen conceitos amplos, sejam eles chamados de princípios, postulados ou 

padrões fazem, necessariamente, parte da contabilidade. Não obstante, jamais se pode 
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esquecer que, como ciência social, a contabilidade depende da sabedoria, do julgamento e 

da integridade dos contadores. 

É consenso geral que os princípios de contabilidade estão assentados em conceitos 

fundamentais derivados da experiência que se acumula à medida que os negócios se 

desenvolvem no contexto econômico, e a eles se adaptam os conceitos jurídicos, 

financeiros e políticos. 

Os ambientes em que as entidades se inserem, como, por exemplo: o social, o cultural, o 

político e o econômico de cada país ou região são fundamentais para determinação do grau 

de refinamento e sofisticação dos critérios e das informações de natureza contábil. A maior 

ou a menor intervenção do Estado na economia, o aumento da participação do capital 

estrangeiro nas empresas, a influência da legislação fiscal são também fatores que 

influenciam diretamente nos princípios de contabilidade geralmente adotados em cada 

país. 

Esses ambientes foram descritos no estudo elaborado pela IPECAFI transcrito em 

FIPECAFI (2000, p. 44-46), como sendo três cenários contábeis distintos: 

• o cenário primitivo - ambiente social, institucional e econômico onde a 

contabilidade surgiu e desenvolveu-se; 

• o cenário modificado – onde se verifica o grande desenvolvimento das 

entidades, a longevidade dos empreendimentos; a entidade sobrepondo-se ao 

proprietário, na ação empresarial e a instabilidade de preços e ampliação de 

mercados; e 

• o cenário brasileiro – repete-se no Brasil os acontecimentos internacionais que 

marcaram os demais cenários. 

No Brasil, as práticas contábeis têm sido influenciadas pela escola italiana de 

contabilidade, no seu início, e, mais recentemente, pelos princípios ingleses e norte-

americanos. Do mesmo modo, muita influência tem tido a legislação fiscal na tradição 

contábil brasileira. Paralelamente a isso tudo, muitas leis específicas determinam planos de 

contas padronizados e normas contábeis específicas para várias atividades. 
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A este respeito se manifesta IUDÍCIBUS (2000, p. 36), afirmando ser paradoxal o atual 

estágio de desenvolvimento da contabilidade nacional. Reconhece superioridade da 

qualidade das normas contábeis disponíveis em comparação à qualidade média atual dos 

profissionais que têm de implementar estas normas. Admite também que muito contribuiu 

para este despreparo de profissionais da área contábil a inoperância com que as entidades 

responsáveis pela Contabilidade brasileira se portaram no passado recente. 

O legislador, porém, ante a ausência de um elenco de práticas expressamente definidas, 

preferiu tornar mandamento legal o que deveria ser conquista profissional. IUDÍCIBUS 

(2000, p. 36), finaliza reconhecendo que a legislação pátria, historicamente, adianta-se 

sempre em relação aos homens que irão utilizá-la, e isto é mais sentido no campo contábil. 

A primeira manifestação sobre princípios de contabilidade geralmente aceitos, de 

inspiração legal, portanto, adveio com a Lei n.° 4.728, de 14 de julho de 1965, e tomou 

forma regulamentar com  a Circular n.° 179 do Banco Central do Brasil, de 1972. 

As únicas manifestações disponíveis a respeito de princípios de contabilidade eram: 

Resolução n.° 321 do Conselho Federal de Contabilidade, de 14 de abril de 1972, que 

aprovou as normas e os procedimentos de auditoria, assim dispondo, apenas, no seu 

Capítulo V, sobre aspectos conceituais e da aplicabilidade dos princípios no exame das 

demonstrações contábeis, no exercício das atividades de auditores; e 

Circular n.° 179 do Banco Central do Brasil, de 11 de maio de 1972, baixando normas 

gerais de auditoria e disciplinando os princípios e normas de contabilidade aplicáveis às 

sociedades de capital aberto. 

Foi com o advento da Lei das Sociedades Anônimas - Lei n.° 6.404, em 15 de dezembro de 

1976, que a contabilidade no Brasil institucionalizou, definitivamente, as normas contábeis 

baseadas na “maneira de ver” à contabilidade dos norte-americanos, não sem importantes 

contribuições brasileiras, conforme reconhecimento de IUDÍCIBUS (2000, p. 311). 

A lei ampliou o universo da observância dos princípios contábeis restritos até então às 

companhias abertas, dispondo para as sociedades por ações, quer sejam fechadas ou 

abertas, embora a estas sejam aplicadas normas específicas. 
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Contudo, não há na lei nenhuma obrigatoriedade explícita às demais sociedades neste 

sentido. Porém, por força de regulamentação posterior emanada do Conselho Federal de 

Contabilidade, toda a atividade contábil desenvolvida no País, subordina-se ao 

cumprimento dos Princípios Fundamentais de Contabilidade. 

Por força do disposto no artigo n.° 177, da Lei n.° 6.404/76, das Sociedades Anônimas, é 

que se podem aduzir as repercussões decorrentes no campo contábil nacional, ao dispor 

que: 

A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos (grifou-se), devendo observar métodos ou 
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais 
segundo o regime de competência. 

§ 1º As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de 
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e 
ressaltar esses efeitos. 

§ 2º A companhia observará em registros auxiliares, sem modificação da 
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições 
da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu 
objeto, que prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem 
a elaboração de outras demonstrações financeiras. 

§ 3º As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão 
obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na mesma 
comissão. 

§ 4º As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por 
contabilistas legalmente habilitados. 

Sobreveio, então, a lei dispondo que a escrituração da companhia obedecerá aos princípios 

de contabilidade geralmente aceitos, contudo não existia à época um conjunto codificado 

de princípios ou normas brasileiras que possibilitassem aos contabilistas a orientação 

necessária ao cumprimento dos dispositivos legalmente impostos. 

Evolui-se, desta maneira, intensificando-se a busca do tempo perdido, a ponto de hoje a 

classe contabilista brasileira dispor de dois conjuntos de princípios contábeis plenamente 

sintonizados com a evolução da técnica e da doutrina contábil mundiais, quais sejam: 

• Princípios (Conceitos) Fundamentais de Contabilidade - segundo abordagens 

contidas no estudo elaborado pelo IPECAFI, aprovado e divulgado pelo 

IBRACON e referendado pela Deliberação CVM n.° 29/1986; e 
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• Princípios Fundamentais de Contabilidade – aprovados pela Resolução  n.° 

750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade. 

A hierarquização de princípios contábeis tem sido amplamente discutida entre 

doutrinadores e pesquisadores da ciência contábil, em todo o mundo. São divergentes, 

neste aspecto, as posições adotadas na normatização dos princípios fundamentais de 

contabilidade pela CVM com a Deliberação n.° 29/1986 e pelo CFC com a Resolução n.° 

750/1993. 

A posição adotada pela CVM com a Deliberação n.° 29/1986 hierarquiza os princípios de 

contabilidade, classifica-os em três categorias distintas, a saber: (i) postulados ambientais 

da contabilidade; (ii) princípios contábeis propriamente ditos e (iii) convenções ou 

restrições aos princípios contábeis. Por outro lado, a Resolução do CFC n.° 750/1993, 

define que não há diferenciação em relação ao grau de importância entre os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. 

Com fundamento em IUDÍCIBUS (2000, p. 46-76) e na FIPECAFI (2000, p. 46-63) os 

postulados, princípios e restrições estão assim dispostos: 

• Postulados ambientais da contabilidade – enunciam, solenemente, condições 

sociais, econômicas e institucionais dentro das quais a contabilidade atua; 

escapam ao restrito domínio da contabilidade, para inserir-se no amplo contexto 

da Sociologia comercial e do Direito, bem como da Economia e outras ciências. 

Dois são os postulados ambientais reconhecidos pela CVM: o da entidade e o 

da continuidade; 

• Princípios propriamente ditos – representam a resposta da disciplina contábil 

aos postulados, uma verdadeira postura filosófica e também prática diante do 

que antes apenas eram contemplados e admitidos – os postulados. Constituem, 

de fato, o núcleo central da estrutura contábil. São os seguintes os princípios 

propriamente ditos para a CVM: (i) o do custo como base de valor; (ii) do 

denominador comum monetário; (iii) da realização da receita e (iv) do 

confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis; e 

• As convenções ou restrições aos princípios – representam, dentro do 

direcionamento geral dos princípios, certos condicionamentos de aplicação, 
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numa ou noutra situação prática. São as seguintes às convenções aprovadas: (i) 

da objetividade; (ii) da materialidade; (iii) do conservadorismo e (iv) da 

consistência. 

As citações efetivadas neste trabalho, a respeito dos estudos que levaram à edição daquela 

norma pela CVM, foi motivado pela importância histórica do seu conteúdo, verdadeiro 

marco na consolidação da contabilidade brasileira, ao mesmo tempo em que se constitui 

em referência obrigatória na literatura contábil nacional. 

Muito embora o CFC não admita hierarquia entre os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade, neste estudo, serão destacados alguns desses princípios por apresentarem 

importantes fundamentos à temática que está sendo desenvolvida. 

Por força do Decreto-Lei n.° 9.295, de 27 de maio de 1946, a regulamentação e a 

fiscalização da atividade e da matéria contábil, no Brasil, é de competência do Conselho 

Federal de Contabilidade e dos Conselhos Regionais. 

No uso de suas  atribuições legais, o Conselho Federal de Contabilidade editou a 

Resolução n.° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, considerando que em vista da evolução na área de 

Ciências Contábeis no período de 1980 a 1993, determinava uma atualização substantiva e 

adjetiva na Resolução n.° 530/1981, que tratava dos princípios até então. A estrutura básica 

da resolução está assim disposta: 

• dos Princípios e de sua observância: (i) constituem Princípios Fundamentais de 

Contabilidade (PFC) os enunciados por esta Resolução; (ii) a observância dos PFC 

é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC); e (iii) na aplicação dos PFC a 

situações concretas, a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos 

formais; 

• os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência das doutrinas 

e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento 

predominante nos universos científico e profissional do País. Concernem, pois, à 

Contabilidade, no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o 

Patrimônio das Entidades; e 
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• são Princípios Fundamentais de Contabilidade: (i) o da Entidade; (ii) o da 

Continuidade; (iii) o da Oportunidade; (iv) o do Registro pelo valor original; (v) o 

da Atualização monetária; (vi) o da Competência; e (vii) o da Prudência. 

Em dezembro de 1994, o CFC, admitindo a conveniência de um maior esclarecimento 

sobre o conteúdo e a abrangência dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, edita, 

desta feita, a Resolução CFC n.° 774, como Apêndice da Resolução CFC n.° 750/1993. O 

conteúdo doutrinário do texto destas resoluções, na avaliação de IUDÍCIBUS (2000, p. 

89), constitui-se numa Teoria da Contabilidade. 

A existência simultânea de duas normas distintas dispondo sobre princípios contábeis – da 

CVM e do CFC -, deixou confusa a classe contábil, o que determinou que o próprio 

Conselho Federal de Contabilidade se posicionasse a respeito do tema, na palavra do 

coordenador do grupo de trabalho de normas brasileiras de contabilidade, em CRCRS 

(2001, p. 15), afirmando que a existência de duas posições antagônicas, inconciliáveis, isto 

é, duas verdades, não tinham o menor sentido. Prevalecendo para todos os fins, na 

contabilidade brasileira, a Resolução CFC n.° 750/1993. 

A despeito do caráter de oficialidade existente entre os atos normativos emanados do 

Conselho Federal de Contabilidade e da Comissão de Valores Mobiliários, é inegável a 

qualidade do conteúdo técnico dos seus textos, conforme já fora anteriormente 

mencionado. 

Diante desta constatação, a fundamentação teórica que se impõe construir para dar o 

embasamento e a sustentação pertinentes ao desenvolvimento do estudo de caso que será 

apresentado no final deste trabalho exigirá, necessariamente, que se lance mão daqueles 

conteúdos doutrinários, indistintamente. 

A seguir serão examinados, à luz das Resoluções do CFC n.°s 750/1993 e 774/1994, 

somente aqueles princípios que estão estritamente vinculados ao problema de pesquisa 

relacionado à contabilidade das sociedades cooperativas, quais sejam: (i) o da Entidade, 

pelo fato das cooperativas constituírem-se na extensão dos associados, confundido-se, 

portanto, o patrimônio destes com o daquelas; (ii) da Continuidade, pois o funcionamento 

da entidade é prospectivo;  e (iii) da Competência, por estar relacionado a realização de 

receitas e despesas que, se decorrentes dos atos cooperativos, pertencem aos associados, ao 
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contrário, se decorrentes da prática dos atos não cooperativos, serão contabilizadas 

segregadamente das operações com associados.  

• O Princípio da Entidade – Os princípios da entidade e da continuidade, para 

IUDÍCIBUS (2000, p. 50), constituem-se no pilar sobre o qual se baseia todo o 

edifício dos conceitos contábeis. O art. 4° da Resolução do CFC n.° 750/1993 

define: 

O Princípio da ENTIDADE, reconhece o Patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação 
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com 
aquele dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. 

Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca 
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não 
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil. 

A Autonomia Patrimonial - é o cerne do Princípio da ENTIDADE. Este Princípio afirma 

que o patrimônio deve revestir-se do atributo de autonomia em relação a todos os outros 

Patrimônios existentes, pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à 

aquisição de direitos e obrigações. 

Essa autonomia decorre do fato de que o patrimônio de uma Entidade jamais pode 

confundir-se com aqueles dos seus sócios ou proprietários. Por conseqüência, a Entidade 

poderá ser desde uma pessoa física, ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo 

conjuntos de pessoas, tais como: famílias; empresas; governos, nas diferentes esferas do 

poder; sociedades beneficentes, religiosas, culturais, esportivas, de lazer, técnicas; 

sociedades cooperativas; fundos de investimento e outras modalidades afins. 

O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele 

juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes quantitativos e 

qualitativos realizados em consonância com os princípios da própria Contabilidade. A 

garantia jurídica da propriedade é indissociável desse princípio, pois é a única forma de 

caracterização do direito ao exercício de poder sobre o Patrimônio, válida perante 

terceiros. 
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Ressalte-se que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os demais Princípios 

Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-se a um universo de limites 

imprecisos. A única circunstância em que poderá surgir nova Entidade será aquela em que 

a propriedade de parte do patrimônio de uma Entidade for transferida para outra unidade, 

eventualmente até criada naquele momento. Neste caso, tem-se um novo patrimônio 

autônomo e pertencente à outra Entidade. 

• O Princípio da Continuidade – a Entidade é vista pela a contabilidade como 

um organismo vivo que irá operar por um período de tempo indeterminado, 

portanto, algo em continuidade. Assim definido pelo art.  5°: 

A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, bem como sua vida definida ou 
provável, devem ser consideradas quando da classificação e avaliação das 
mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 

§1° A CONTINUIDADE influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos 
casos, o valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extinção 
da ENTIDADE tem prazo determinado, previsto ou previsível. 

§ 2° A observância do Princípio da CONTINUIDADE é indispensável à correta 
aplicação do Princípio da COMPETÊNCIA por efeito de se relacionar 
diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do 
resultado, e de se constituir dado importante para aferir a capacidade futura de 
geração de resultado. 

Aspectos Conceituais - O Princípio da CONTINUIDADE afirma que o patrimônio da 

Entidade, na sua composição qualitativa e quantitativa, depende das condições em que 

provavelmente se desenvolverão as operações da Entidade. 

A situação-limite na aplicação do Princípio da CONTINUIDADE é aquela em que há 

completa cessação das atividades da Entidade. As causas da limitação da vida da Entidade 

não influenciam o conceito da continuidade, entretanto, como constituem informação de 

interesse para muitos usuários, quase sempre são de divulgação obrigatória, segundo 

norma específica.  

No caso de provável cessação da vida da Entidade, também o passivo é afetado, pois, além 

do registro das exigibilidades, com fundamentação jurídica, também devem ser 

contemplados os prováveis desembolsos futuros, advindos da extinção em si.  

O Princípio da Continuidade e a “entidade em marcha” - a denominação “Princípio da 

Continuidade”, como também a de “entidade em marcha”, ou going concern, é encontrada 

em muitos sistemas de normas no exterior e também na literatura contábil estrangeira. 



 57

Embora o Princípio da Continuidade também parta do pressuposto de que a Entidade deva 

concretizar seus objetivos continuamente – o que nem sempre significa a geração de 

riqueza no sentido material –, não se fundamenta na idéia de Entidade em movimento. O 

motivo é extremamente singelo, pois, uma Entidade tendo suas atividades reduzidas ou 

suspensas temporariamente continuará a ser objeto da Contabilidade enquanto dispuser de 

patrimônio. Isso permanece verdade no caso de a Entidade suspender definitivamente suas 

atividades.  

A normalidade ou não das operações, bem como a vida limitada ou indeterminada, não 

alcança o objeto da Contabilidade, o patrimônio, mas, tão-somente, sua composição e seu 

valor, isto é, as delimitações quantitativas e qualitativas dos bens, direitos e obrigações. 

• O Princípio da Oportunidade - é a base indispensável à fidedignidade das 

informações sobre o patrimônio da Entidade, relativas a um determinado 

período e com o emprego de quaisquer procedimentos técnicos. Prevê o art. 6° 

O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à tempestividade 
e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que 
este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das 
causas que as originaram. 

Parágrafo único. Como resultado da observância do Princípio da 
OPORTUNIDADE: 

I - desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve 
ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua 
ocorrência; 

II - o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, 
contemplando os aspectos físicos e monetários; 

III - o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas 
no patrimônio da Entidade em um período de tempo determinado, base 
necessária para gerar informações úteis ao processo decisório da gestão. 

Aspectos Conceituais - o Princípio da OPORTUNIDADE exige a apreensão, o registro e 

o relato de todas as variações sofridas pelo patrimônio de uma ENTIDADE, no momento 

em que elas ocorrerem. Cumprido tal preceito, chega-se ao acervo máximo de dados 

primários sobre o patrimônio, fonte de todos os relatos, demonstrações e análises 

posteriores. É o fundamento daquilo que muitos sistemas de normas denominam de 

“representação fiel” pela informação, espelhando com precisão e objetividade as 

transações e os eventos a que concerne. 
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O Princípio da OPORTUNIDADE abarca dois aspectos distintos, mas complementares: a 

integridade e a tempestividade.  

A Integridade das Variações - diz respeito à necessidade de as variações serem 

reconhecidas na sua totalidade, isto é, sem qualquer falta ou excesso. Não admite, 

portanto, nenhuma exclusão de qualquer variação monetariamente quantificável. Como as 

variações incluem elementos quantitativos e qualitativos, bem como os aspectos físicos 

pertinentes, e ainda que a avaliação é regida por princípios próprios, a integridade diz 

respeito fundamentalmente às variações em si. 

A Tempestividade do Registro - obriga a que as variações sejam registradas no momento 

em que ocorrerem, mesmo na hipótese de alguma incerteza, na forma relatada no item 

anterior. Sem o registro no momento da ocorrência, ficarão incompletos os registros sobre 

o patrimônio até aquele momento. Em decorrência, tornam-se insuficientes quaisquer 

demonstrações ou relatos, e falseadas, também, as conclusões, os diagnósticos e os 

prognósticos. 

• O Princípio da Competência - a compreensão do cerne do Princípio da 

COMPETÊNCIA está diretamente ligada ao entendimento das variações 

patrimoniais e sua natureza, assim classificadas: a daquelas que somente 

modificam a qualidade ou a natureza dos componentes patrimoniais – as 

qualitativas ou permutativas -, sem repercutirem no montante do Patrimônio 

Líquido, e a das que o modificam – as quantitativas ou modificativas -. Dispõe 

o art. 9°: 

As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do 
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 

§ 1° O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo 
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no Patrimônio Líquido, 
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, 
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE. 

§ 2° O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é 
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração. 

§ 3° As receitas consideram-se realizadas: 

I - nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou 
assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na 
propriedade de bens anteriormente pertencentes à Entidade, quer pela fruição de 
serviços por esta prestados; 
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II - quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o 
motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou 
maior; 

III - pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de 
terceiros; e  

IV - no recebimento efetivo de doações e subvenções. 

§ 4° Consideram-se incorridas as despesas: 

I - quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua 
propriedade para terceiro; 

II - pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo; e 

III - pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo. 

As Variações Patrimoniais e o Princípio da Competência - a COMPETÊNCIA é o 

Princípio que estabelece quando um determinado componente deixa de integrar o 

patrimônio, para transformar-se em elemento modificador do Patrimônio Líquido. Da 

confrontação entre o valor final dos aumentos do Patrimônio Líquido – usualmente 

denominados “receitas” – e das suas diminuições – normalmente chamadas de “despesas” 

–, emerge o conceito de “resultado do período”: positivo, se as receitas forem maiores do 

que as despesas; ou negativo, quando ocorrer o contrário. 

Observa-se que o Princípio da Competência não está relacionado com recebimentos ou 

pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas geradas e das despesas incorridas no 

período. 

Quando existem receitas e despesas pertencentes a um exercício anterior, que nele 

deixarem de ser consideradas por qualquer razão, os competentes ajustes devem ser 

realizados no exercício em que se evidenciou a omissão. 

O Princípio da COMPETÊNCIA é aplicado a situações concretas altamente variadas, pois 

são muito diferenciadas as transações que ocorrem nas Entidades, em função dos objetivos 

destas. Por esta razão é a COMPETÊNCIA o Princípio que tende a suscitar o maior 

número de dúvidas na atividade profissional dos contabilistas. 

Da Realização da Receita – o reconhecimento contábil de uma receita verifica-se pela sua 

realização. A realização, portanto, é o momento em que produtos ou serviços, são 

transferidos para outra Entidade com anuência desta mediante pagamento ou promessa de 
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pagamento. Esse momento é praticamente coincidente, muitas vezes, com a ocorrência de 

outros eventos associados e que determinam a providência contábil, quais sejam: 

• a transferência do bem ou serviço normalmente se concretiza quando todo, ou 

praticamente todo o esforço para obter a receita já foi desenvolvido; 

• nesse ponto, configura-se com mais objetivos e exatidão o valor de mercado – da 

transação – para transferência; 

• ponto em que já se conhecem todos os custos de produção do produto ou serviço 

transferidos e outras despesas ou deduções da receita diretamente associáveis ao 

produto ou serviço. 

Da Confrontação Entre Despesas e Receitas – após o reconhecimento da receita, 

deduzem-se dela todos os valores representativos dos esforços para sua consecução. Esses 

esforços dividem-se em dois grandes grupos: 

1. despesas especificamente incorridas para a consecução daquelas receitas 

que estão sendo reconhecidas; e 

2. despesas incorridas para a obtenção de receitas genéricas, e não 

necessariamente daquelas que estão sendo contabilizadas. 

Os princípios contábeis, como visto ao longo deste trabalho, são inerentes à própria ciência 

contábil e existem independentemente da vontade ou da escolha de doutrinadores ou 

profissionais da contabilidade ou, até mesmo, de entidades regulamentadoras. Necessitam, 

apenas, ser identificados e respeitados para que essa ciência, em sua aplicação aos fins a 

que se propõe, alcance seus objetivos de informar, com clareza, precisão e eficácia, a 

situação patrimonial e suas variações. 

Identificados os princípios que vão inspirar e fundamentar a ação, o comportamento, surge, 

então, a necessidade da fixação de normas. As normas, sob a luz dos princípios, são 

proposições com carga de ordem e comando que, se não forem obedecidas, levam risco ao 

comportamento. 

Passa-se, agora, a uma revisão sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade, derradeira 

etapa da fundamentação bibliográfica que se pretende examinar neste trabalho. 
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3.1.3 Normas brasileiras de contabilidade 

O processo de fixação de normas contábeis surge em decorrência da necessidade de se 

estabelecer vinculação dos fundamentos identificados nos princípios de contabilidade com 

a aplicabilidade da ciência contábil no exercício profissional. 

A responsabilidade profissional do contabilista busca, antes de tudo, a concretização da 

correção e qualidade dos trabalhos que ele executa. A correção e qualidade dos trabalhos 

constituem-se atributos que interessam a todos os usuários – diretos ou indiretos - da 

informação contábil. Por sua vez, o interesse dos usuários materializa-se na formação de 

juízos sobre as entidades, com vistas à tomada de decisões. 

Para que os trabalhos realizados pelos contabilistas sejam tecnicamente corretos, a fim de 

que possibilitem decisões fundamentadas e acertadas, é que se impõe a necessidade de 

implementação de um sistema de normas regulamentador da matéria contábil, e que 

incorpore tanto os aspectos conceituais quanto os procedimentos aplicáveis. 

A regulamentação e harmonização de normas contábeis é um fenômeno mundial que se 

iniciou nos Estados Unidos, cuja evolução histórica foi assim resumida por 

HENDRIKSEN (1999, p. 51): 

A origem da regulamentação financeira começou em 1887, com as companhias de 

transporte ferroviário, o ano no qual foi fundado o AICPA6. Difundiu-se a outros setores 

numa tentativa para controlar os grupos econômicos gigantescos; 

 A crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque de 1929 levou à criação, em 1934, da SEC7 e 

à fixação padrões de contabilidade pelo Comitê de Procedimentos Contábeis, em 1938; 

A expansão do pós-guerra em decorrência da participação crescente de investidores 

individuais no mercado de ações provocou o aumento da demanda por uniformidade de 

procedimentos, para permitir comparações, e a formação do Conselho de Princípios 

Contábeis (APB8), em 1959; 

                                                        
6 Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 
7 Securities Exchange Commission - SEC 
8 Accounting Principles Board - APB 
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A era moderna marcada pela incapacidade de dirimir questões fundamentais na divulgação 

de dados financeiros, levou à substituição do APB pelo FASB9, que é independente do 

AICPA e conta com um conselho que funciona em tempo integral. 

No Brasil, embora existam normas sobre a matéria contábil em leis – por exemplo, a Lei n° 

6.404/76, abordada anteriormente, e em resoluções, deliberações, pareceres etc. de órgãos 

públicos, o sistema de normas ao qual estão sujeitos os contabilistas, na sua condição de 

profissionais de contabilidade, é o emanado do Conselho Federal de Contabilidade. 

O Sistema do Conselho Federal de Contabilidade compreende em termos básicos: 

• Os Princípios Fundamentais de Contabilidade – Resoluções n.°s 750/1993 e 

774/1994 – que estabelecem a base conceitual do Sistema; e 

• As Normas Brasileiras de Contabilidade - Resolução n.° 751/1993 e seguintes, 

que tratam de aspectos específicos, alcançando, inclusive, a área 

comportamental. 

Para o CFC os princípios revestem-se dos atributos da universalidade e generalidade, 

elementos que caracterizam o conhecimento científico. Considera imutáveis os princípios, 

enquanto as normas que deles emanam podem ser mutáveis. Determina que observância 

dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e 

constituem-se em condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade – 

NBC. 

Normas brasileiras de contabilidade a Resolução n.° 751, de 29 de dezembro de 1993, norma 

que deve ser entendida como expressão de direito positivo, isto é, como diretriz de 

observância obrigatória, juntamente com outras Resoluções do Conselho Federal de 

Contabilidade, vem preencher e solidificar a lacuna histórica que havia na estruturação do 

Sistema Brasileiro de Contabilidade. 

                                                        
9 Financial Accounting Standard Board - FASB 
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Dentre os necessários propósitos que dispôs atingir a Resolução CFC n.° 751/1993, 

destacam-se os seguintes: 

• ser imperativa a uniformização dos entendimentos e interpretações na 

Contabilidade, tanto de natureza doutrinária quanto aplicada, bem como estabelecer 

regras ao exercício profissional; 

• a concretização destes objetivos deve fundamentar-se nos trabalhos produzidos 

pela classe contábil, por seus profissionais e suas Entidades; 

• que os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência das 

doutrinas e teorias à Ciência da Contabilidade e constituem os fundamentos das 

Normas Brasileiras de Contabilidade, que configuram regras objetivas de conduta; 

e 

• ser necessária a aprovação de uma estrutura básica que estabeleça os itens que 

compõem as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) classificam-se em duas modalidades: (i) 

Normas Profissionais que estabelecem regras sobre o exercício profissional, caracterizam-

se pelo prefixo NBC P e numeração seqüencial; e (ii) Normas Técnicas que estabelecem 

conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados de Contabilidade, caracterizando-

se pelo prefixo NBC T e numeração seqüencial. 

Complementarmente as NBC podem ser emitidas as Interpretações Técnicas – IT e os 

Comunicados Técnicos – CT. Enquanto as Interpretações Técnicas têm a finalidade de 

detalhar melhor a aplicabilidade das NBC, os Comunicados Técnicos são emitidos quando 

da ocorrência de atos governamentais que afetem, transitoriamente, as Normas Brasileiras 

de Contabilidade. 

Dentre as Normas Técnicas definidas pelo artigo 7º, Resolução CFC n.° 751/1993, as que 

têm maior relevância no desenvolvimento do presente trabalho, dado a abrangência dos 

seus conteúdos e da menção explicita a elas dispensadas pela norma específica das 

sociedades cooperativas, examinada ao final deste estudo, merecem ser destacadas: 
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1. NBC T 1 – Das Características Da Informação Contábil - compreende a 

informação que deve estar contida nas Demonstrações Contábeis e outras peças 

destinadas aos usuários da Contabilidade, devendo ter, dentre outras, as 

características da compreensibilidade, relevância, confiabilidade e 

comparabilidade; 

2. NBC T 2 – Da Escrituração Contábil - a escrituração contábil trata da execução 

dos registros permanentes da Entidade e de suas formalidades. As normas da 

escrituração contábil abrangem os seguintes conteúdos: 

• das Formalidades da Escrituração Contábil, que fixa as bases e os critérios a 

serem observados nos registros; 

• da Documentação que compreende as normas que regem os documentos, 

livros, papéis, registros e outras peças que originam e validam a escrituração 

contábil; 

• da Temporalidade dos Documentos, que estabelece os prazos que a Entidade 

deve manter os documentos comprobatórios em seus arquivos; 

• da Retificação de Lançamentos, que estabelece a conceituação e a 

identificação das formas de retificação;das Contas de Compensação, que fixa 

a obrigação de registrar os fatos relevantes, cujos efeitos possam se traduzir 

em modificações futuras no patrimônio da Entidade; 

• da Escrituração Contábil das Filiais, que estabelece conceitos e regras a 

serem adotados pela Entidade para o registro das transações realizadas pelas 

filiais; e 

• do Balancete, que fixa conceitos e regras, sobre o conteúdo, finalidade e 

periodicidade de levantamento do balancete, bem como da responsabilidade 

do profissional, mormente quando aquele é usado para fins externos. 

3. NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações 

Contábeis - estabelece os conceitos e regras sobre o conteúdo, a estrutura e a 

nomenclatura das demonstrações contábeis de natureza geral. A norma 

estabelece o conjunto das demonstrações capaz de propiciar aos usuários, um 
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grau de revelação suficiente para o entendimento da situação patrimonial e 

financeira da Entidade, do resultado apurado, das origens e aplicações de seus 

recursos e das mutações do seu patrimônio líquido num determinado período; 

4. NBC T 4 – Da Avaliação Patrimonial - disciplina regras de avaliação dos 

componentes do patrimônio de uma entidade com continuidade prevista nas suas 

atividades; 

5. NBC T 6 – Da Divulgação das Demonstrações Contábeis - trata da forma de 

divulgação das demonstrações contábeis, de maneira a colocá-las à disposição de 

usuários externos; 

6. NBC T 10 – Dos Aspectos Contábeis Específicos Em Entidades Diversas - 

contempla situações especiais inerentes às atividades de cada tipo de Entidade 

não abrangidas nas demais normas que compõem as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

7. NBC T 10.8 – Entidades Cooperativas – aprovada pela Resolução CFC n.° 920, 

de 19 de dezembro de 2001; e 

8. NBC T 10.21 – Entidades Cooperativas – aprovada pela Resolução CFC n.° 944, 

de 30 de agosto de 2002. 

Agora, passa-se a examinar a NBC T 10.8 por dizer respeito diretamente a este trabalho e 

para finalizar o capítulo. 

3.1.4 Norma brasileira de contabilidade – NBC T 10.8 

A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8 vigora desde 9 de janeiro de 2002, 

com a publicação da Resolução CFC n.° 920, a NBC T 10.8, representa um antigo pleito 

do Sistema Cooperativista Brasileiro, no sentido de dispor de um ato normativo que 

discipline a contabilidade das Entidades Cooperativas, em geral. Desde a promulgação da 

Lei n.° 5.764/71 o Cooperativismo brasileiro, na falta de regulamentação contábil própria, 

vem dispensando aos atos cooperativos e não cooperativos decorrentes das atividades 

sociais e operacionais praticadas pelas Sociedades Cooperativas, procedimentos contábeis 

típicos das demais sociedades comerciais, as sociedades com finalidades lucrativas. 
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Emanada do Conselho Federal de Contabilidade, esta Norma, antes de tudo, deve 

contemplar, adequadamente e ao mesmo tempo, aspectos pertinentes à Teoria da 

Contabilidade e dos Princípios Fundamentais de Contabilidade com as peculiaridades que 

envolvem as atividades desenvolvidas pelas Sociedades Cooperativas, conforme disciplina 

a legislação pertinente. 

É relevante observar que para a elaboração desta Norma, a Organização das Cooperativas 

Brasileiras – OCB, convocou e organizou dois grupos de profissionais com atuação no 

Cooperativismo, cujas atribuições eram as seguintes: o primeiro, denominado Comitê de 

Advogados, incumbido da elaboração de um Parecer Jurídico incorporando, rigorosa e 

oficialmente, a interpretação da legislação cooperativista vigente, bem como, a mais 

atualizada posição e tendência doutrinária; e o segundo, denominado Comitê de 

Contadores10, com a missão de elaborar o conteúdo técnico da NBC T 10.8, com 

observância irrestrita dos preceitos emanados da Teoria da Contabilidade, dos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, das Normas Brasileiras de Contabilidade e, por fim, do 

Parecer Jurídico elaborado pelo Comitê de Advogados. 

Desse trabalho mencionado no parágrafo anterior, resultou o texto aprovado pelo Conselho 

Federal de Contabilidade através da Resolução n.° 920/2001, da NBC T 10.8, cujo 

conteúdo consiste basicamente no que segue: 

1. Quanto às disposições gerais: 

• estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registro das 

variações patrimoniais; 

• excetua desta norma as Entidades Cooperativas que operam Plano Privado de 

Assistência à Saúde, as quais, em agosto de 2002, foram contempladas pela NBC T 

10.21, cujo conteúdo assemelha-se ao da NBC T 10.21; 

• define o que são Entidades Cooperativas, destacando os atos cooperativos e as 

demais peculiaridades conferidas pela lei específica; 

                                                        
10 O autor deste trabalho participou do Comitê de Contadores a convite da OCB e da OCERGS, 
representando a OCERGS a convite da OCB. 
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• enfatiza o cumprimento dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, destacando as alterações na terminologia 

contábil da NBC T 3, adequações necessárias ao conteúdo desta norma; 

• determina a contabilização em separado das movimentações decorrentes da prática 

dos atos cooperativo e não cooperativo, conferindo-lhes nomenclaturas próprias, da 

seguinte forma: aquelas decorrentes do ato cooperativo, denominadas como 

receitas e despesas, serão denominadas, respectivamente, como "ingressos" 

(receitas por conta de cooperados) e "dispêndios" (despesas por conta de 

cooperados); e aquelas decorrentes dos atos não cooperativos são definidas 

contabilmente como receitas, custos e despesas e devem ser registradas 

contabilmente de forma segregada das decorrentes dos atos cooperativos; 

• nos itens 10.8.1.5 a 10.8.1.7 trata do exercício social, da constituição do capital 

social em quotas-partes e da sua movimentação; 

• nos itens 10.8.1.8 a 10.8.1.10 define o tratamento contábil das sobras ou perdas do 

exercício decorrentes do ato cooperativo, respeitadas as condições legais e 

estatutárias estabelecidas, inclusive quanto à forma de distribuição entre os 

associados; 

• sujeita à atualização monetária dos elementos do patrimônio, nas condições 

previstas na Resolução CFC n.° 900/2001; 

• redefine contabilmente os fundos sociais previstos no art. 28 da Lei n.° 5.764/71, 

passando a denominarem-se Reservas.  

2. Quanto ao registro contábil: 

• obrigatoriedade da escrituração contábil; 

• nos itens 10.8.2.2 a 10.8.2.4 define o tratamento contábil dos investimentos 

realizados em Entidades Cooperativas, bem como, em outros tipos societários; 

• determina que o registro contábil das operações relacionadas com o ato não 

cooperativo, o qual, além da segregação mencionada no item (v) do tópico anterior, 

deve ser apropriado por atividade ou negócio a que estiver relacionado; 
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• a contabilização do resultado do ato não cooperativo, quando positivo, deve ser 

levado à Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, por força do art. 88 

da Lei n.° 5.764/71; 

• nesta norma (item 10.8.2.7), o tratamento contábil da perda do exercício, 

independentemente dos atos que tenha sido originada, deve, primeiramente, ser 

levada à Reserva Legal e, se insuficiente sua cobertura, será distribuída entre os 

associados, conforme disposições legais e estatutárias e após deliberação da 

Assembléia Geral; 

• o tratamento contábil previsto no item 10.8.2.7.1 é inexeqüível, pois a Assembléia 

Geral, por força do inciso II do art. 44, da Lei n.° 5.764/71, deverá 

obrigatoriamente deliberar sobre as perdas do exercício;  

• os itens 10.8.2.8 a 10.8.2.12 referem-se ao tratamento contábil de matérias 

essencialmente técnicas contempladas pela Norma. Destaque-se o item 10.8.2.10, 

que, complementado pelo item 10.8.7.2. letra “j”, determina a obrigatoriedade e o 

critério contábil a ser adotado na constituição de provisões e de contingências.  

3. Quanto às demonstrações contábeis obrigatórias: 

• as demonstrações contábeis obrigatórias para as Entidades Cooperativas, são 

aquelas disciplinas pela NBC T 3, com nomenclaturas próprias decorrentes das 

alterações previstas nesta Norma, quais sejam: 10.8.3 – do balanço patrimonial; 

10.8.4 – da demonstração de sobras ou perdas; 10.8.5 – da demonstração das 

mutações do patrimônio líquido; 10.8.6 – da demonstração das origens e aplicações 

de recursos; e acompanhadas pelas Notas Explicativas previstas no item 10.8.7 – da 

divulgação das demonstrações contábeis; 

• ressalte-se que as demonstrações contábeis, por força do item 3.1.1 da NBC T 3, 

devem ser extraídas dos livros, registros e documentos que compõem o sistema 

contábil da Entidade Cooperativa; 

• destaque-se a Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual deve evidenciar, 

separadamente, a composição do resultado de determinado período, considerando 

os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das receitas, custos e 



 69

despesas do ato não cooperativo, demonstrados segregadamente por produtos, 

serviços e atividades desenvolvidas pela Entidade Cooperativa;  

• observe-se, também, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, que 

dispensa a elaboração da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - 

NBC T 3.4, e deve apresentar as destinações legais e estatutárias previstas, bem 

como, pormenorizadamente a composição do Saldo à disposição da Assembléia 

Geral; e 

• por fim, os itens n.°s  10.8.7.1 e 10.8.7.2 que definem os critérios a serem 

observados na divulgação das Demonstrações Contábeis por meio das Notas 

Explicativas que complementam e fazem parte do conjunto dessas Demonstrações. 

A respeito dos propósitos pretendidos alcançar e do conteúdo técnico contido na Norma, 

KOLIVER (2002) conclui que “a NBC T 10.8 afirma a obrigatoriedade da observância 

das NBCs e dos PFC, estabelecendo, outrossim, algumas regras específicas e terminologia 

própria para as cooperativas, mas nada que, a nosso ver, possa ser qualificado como fora 

de propósito”. 

Ao finalizar o presente capítulo, enfatiza-se, mais uma vez, sua finalidade de examinar 

princípios e fundamentos que disciplinam a Contabilidade Brasileira, notadamente em 

relação às Entidades Cooperativas. Desenvolvida essa etapa, parte-se, agora, para o 

capítulo 4, com o propósito de demonstrar a sua aplicabilidade através do estudo de caso 

da Cooperativa Vinícola Aurora Ltda., da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. 



4 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA NORMA NBC T 10.8 EM UMA 
COOPERATIVA VINÍCOLA 

A revisão bibliográfica apresentada ao longo dos capítulos 2 e 3 foi desenvolvida em 

consonância aos objetivos inicialmente traçados e teve como escopo construir os 

fundamentos necessários à compreensão das temáticas envolvidas nesta pesquisa. O 

capítulo 2, que versou sobre o Cooperativismo, examinou desde o seu surgimento como 

doutrina até a sua consolidação como Sistema Cooperativismo Brasileiro alicerçado em 

leis próprias e de relevante representatividade na economia nacional. No capítulo 3, foram 

revisados os principais fundamentos científicos que norteiam a contabilidade como 

ciência, a busca e a consolidação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e das 

Normas Brasileiras de Contabilidade, de aplicação nas entidades, em geral, e nas 

cooperativas, em particular. 

O objetivo deste capítulo é o de apresentar o adequado tratamento contábil das operações 

realizadas por uma sociedade cooperativa de produção agropecuária na prática dos atos 

cooperativos e não cooperativos e suas repercussões patrimoniais. Por isso, a Cooperativa 

Vinícola Aurora Ltda. é tomada como paradigma, uma vez que o modelo de contabilidade 

aqui apresentado é o mesmo que vem sendo por ela implementado. Na realização deste 

estudo, levaram-se em conta peculiaridades inerentes às sociedades cooperativas, cujos 

aspectos legais e operacionais foram abordados nos capítulos precedentes, em especial os 

pertinentes às suas origens, natureza e finalidades. Portanto, neste capítulo, consolida-se, 

na forma de exercício contábil, os aspectos legais e funcionais, antes mencionados, 

segundo os preceitos da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8. 

Antes de partir para o âmago deste capítulo, e até como forma de justificar e legitimar a 

escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa deste trabalho, entende-se 

necessária a explicitação de alguns pontos relacionados a esta escolha. Em primeiro lugar, 

como mencionado na seção 1.4 deste trabalho, o estudo de caso diz respeito ao estudo de 

um objeto (fenômeno) percebido no contexto em que ele se dá. ROESCH (1999, p. 197) 

lembra que o estudo de caso permite estudar este objeto em profundidade, além de 

possibilitar explorá-lo com base em vários ângulos, como a seguir se esclarece. 

Além disso, é interessante analisar, como o faz YIN (1994, p. 19-37), que estudo de caso é 

adequado para investigações em que não há uma clara separação entre contexto e 
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fenômeno. Isso reforça o entendimento segundo o qual a vantagem do estudo de caso diz 

respeito exatamente ao fato de ele não dissociar a situação estudada (o fenômeno, o fato, a 

organização, etc.) do contexto em que ela ocorre. ROESCH (1999, p. 197) assinala, sobre 

isso, que o pesquisador não encara os eventos como fatos singulares, como é o caso do 

historiador, mas os percebe e os toma como pertencentes a um contexto mais amplo, que 

os transcende. A autora destaca, ainda, a atualidade do estudo de caso, no sentido de ele 

servir como orientação para estudar situações contemporâneas (isto é, em passado 

“recente”), e não pertencentes a um passado mais remoto, pois ele não se alinha aos 

chamados métodos históricos. 

No caso desta dissertação, a situação estudada diz respeito ao uso de um instrumento de 

caráter normativo e de conteúdo essencialmente técnico, que, aplicado numa situação de 

fato, embora o exercício desenvolvido seja hipotético, tem como cenário o contexto onde o 

fato acontece: numa cooperativa vinícola de produção agropecuária, a Cooperativa 

Vinícola Aurora Ltda. Portanto, não se trata de estudar um fato acontecido, mas, sim, de 

aplicar o estudo onde o fato acontece. 

Os vários ângulos, mencionados acima, relativamente a esta investigação, podem ser 

entendidos como o modo de o pesquisador “enxergar” o objeto de estudos com olhos 

jurídicos e com olhos contábeis. Assim, o texto desenvolvido apresenta estilo e linguagem 

técnicos, cujos resultados são obtidos em decorrência da aplicação do conteúdo técnico 

contido na NBC T 10.8. No caso estudado, os resultados são ilustrados por quadros, 

tabelas, figuras e fluxogramas, cuja finalidade é possibilitar as condições necessárias ao 

entendimento do assunto. A seção a seguir pretende apresentar uma contextualização da 

cooperativa selecionada para o estudo, com o que se espera construir o cenário sobre o 

qual versa o trabalho. Nas seções seguintes são apresentadas detalhadamente as operações 

mais representativas da prática dos atos cooperativos e não cooperativos, praticados nas 

cooperativas vinícolas, conforme se propõe examinar no contexto deste trabalho, feito com 

dados referentes ao ano de 2000. 

Com a pretensão de facilitar a melhor compreensão das operações sociais desenvolvidas e 

das suas imediatas repercussões patrimoniais, insere-se, no final deste capítulo, o conjunto 

das Demonstrações Contábeis extraídas da movimentação contábil dessas operações, 

elaboradas segundo as determinações contidas na NBC T 10.8. 
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4.1 Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. 

Esta seção tem por objetivo caracterizar a Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. apresentando 

como se processa a industrialização de vinhos produzidos a partir de uvas fornecidas por 

viticultores associados e não associados, e como são tratados os atos cooperativos e não 

cooperativos decorrentes das safras de uvas fornecidas e dos vinhos comercializados. 

4.1.1 Caracterização e Indicadores 

Fundada por 16 famílias de produtores de uvas em 14 de fevereiro de 1931, a Cooperativa 

Vinícola Aurora Ltda. encontra-se instalada na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande 

de Sul. A Região de Bento Gonçalves foi colonizada por imigrantes italianos a partir do 

ano de 1875 e teve no seu início o cultivo de videiras como a principal atividade agrícola 

desenvolvida, condição que se mantém atualmente, e que transformou a Serra Gaúcha na 

maior produtora nacional de uvas e vinhos. 

Atualmente, ostenta a condição de ser a maior cooperativa vinícola do Brasil, com mais de 

1.200 famílias associadas, responsáveis pela produção média de 46 milhões de 

quilogramas de uvas, que resultam em, aproximadamente, 35 milhões de litros de vinhos, 

anualmente. Conta com capacidade de estocagem superior a 70 milhões de litros de 

vinhos. A área construída é de 110.000 m2. A Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. tem 

prestado qualificado serviço de assistência técnica ao vitivinicultor associado, a começar 

pelo plantio de mudas viníferas selecionadas até o engarrafamento dos vinhos elaborados. 

Tal serviço de assistência técnica ao produtor envolve desde pesquisa até preocupações 

com o impacto ambiental de suas atividades. Como afirmam OLIVEIRA e DOMINGUES 

(2002, p. 35), esse tipo de preocupação ambiental, sem bem levado a cabo, “[...] além de 

mostrar que excelência técnica pode levar a uma gestão eficaz, também mostra que pode 

dar retorno à empresa”, no caso à Cooperativa. 

Produzindo vinhos com uvas entregues por mais de 1.300 associados ativos, a Cooperativa 

tem em sua linha de produtos algumas das principais marcas nacionais de vinhos, 

destacando-se: Marcus James, Conde de Foucauld, Sangue de Boi, entre outros. Além dos 

vinhos produzidos pela Cooperativa, algumas dessas marcas são de vinhos importados do 

Uruguai e revendidos no mercado interno brasileiro. Essas marcas têm sido reconhecidas e 

premiadas pela Organização Internacional do Vinho (OIV). Em 2000, foram conquistadas 

23 medalhas. No ano de 2001, a Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. recebeu 19 prêmios 
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internacionais, sendo que um deles se chama Vinalies International, realizado em Paris, na 

França. Este último premiou o Espumante Marcus James Brut com a medalha de ouro. 

As premiações conquistadas pela Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. atestam a excelência 

(qualidade) dos produtos oriundos da produção cooperativista, o que também se observa 

em outras atividades do segmento cooperativista, em outras cooperativas, como, por 

exemplo, suinocultura, avicultura, laticínios e cooperativas de trabalho. 

A seguir, são destacados nas tabelas alguns indicadores que demonstram as quantidades de 

uvas (viníferas e comuns) e vinhos movimentados pela Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. 

no histórico recente das quatro últimas safras recebidas, as quais, bem representam a 

participação dos associados nos volumes de uvas entregues: 

1. Quantidade de uvas recebidas de associados e adquiridas de não associados: 

Tabela – 4.1: Produção de Uvas recebidas para a industrialização de vinhos, em toneladas.   

TIPOS DE UVAS 1999 2000 2001 2002 
   A  NA   A   NA   A   NA   A   NA  
                
Tintas viníferas     3.923       7     5.390     15      4.229        8      4.073         60  
Tintas comuns   29.856    115    30.999       4    32.548    153    34.392    1.942  
Brancas viníferas     3.556        3      4.858     43      3.864      94      4.126       497  
Brancas comuns     3.771      22      4.034       7      4.957      27      3.679       218  
Mescladas        314        1         442       1         634      11         728         17  
                
Total   41.420    148    45.723     70    46.232    293    46.998    2.734  

A = Produção recebida de associados.          
NA = Produção adquirida de não associados.               
Fonte: Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. 

A Tabela 4.1 apresenta a movimentação sintetizada da produção de uvas recebida pela 

Cooperativa para a industrialização de vinhos, correspondente às safras do período de 1999 

a 2002. A distribuição dessa produção entre associados e não associados da cooperativa, 

por safra de uvas, constitui-se no parâmetro que determinará, no momento da 

comercialização dos vinhos dela produzidos, a composição dos atos cooperativos e não 

cooperativos praticados, na proporção das quantidades de uvas inicialmente recebidas.  
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2. Quantidade de vinhos produzidos a partir da produção de uvas recebidas: 

Tabela – 4.2: Produção de Vinhos, em milhares de litros, de uvas de associados e não associados. 

TIPOS DE UVAS 1999 2000 2001 2002 
   A  NA  A  NA  A  NA  A  NA 
                
Tintas viníferas     2.864       5     3.935    11     3.087       6     2.973        43 
Tintas comuns   21.795     84   22.629      3   23.760   112   25.106   1.417 
Brancas viníferas     2.596       2     3.547    32     2.821     69     3.012      363 
Brancas comuns     2.753     16     2.945      5     3.619     20     2.686      159 
Mescladas        229       1        323      1        463       8        532        13 
                 
Soma   30.237   108   33.379    52   33.750   215   34.309   1.995 
De associado   30.237 99,6%   33.379 99,8%   33.750 99,4%   34.309 99,6% 
De não associado 108 0,4%    52 0,2%   215 0,6%   1.995 0,4% 
Total   30.345 100%   33.431 100%   33.965 100%   34.309 100% 

A = Vinhos de uvas recebidas de associados.         
 NA = Vinhos com uvas adquiridas de não associados.      
 Fonte: Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. 

A Tabela 4.2 acima demonstra a quantidade de vinhos industrializados a partir de uvas 

recebidas de associados e não associados nos 4 últimos exercícios. No caso específico 

dessa Cooperativa, percebe-se que a participação dos vinhos elaborados de uvas recebidas 

de seus associados tem representação acima de 99% do total dos vinhos produzidos. Esse 

percentual vai determinar a classificação contábil dos atos cooperativos decorrentes da 

comercialização desses vinhos. 

3. Faturamento de vinhos de acordo com suas procedências: 

Tabela – 4.3: Comercialização de Vinhos, em milhares de litros. 

FATURAMENTO 1999 2000 2001 2002 
   A  NA  A  NA  A  NA  A  NA 
                
                  
Vinhos próprios   75.505   2.536   83.156     2.287   87.874   2.319   87.536     2.363 
Vinhos importados     5.148     10.631     7.242       9.374 
                 
Soma   75.505   7.683   83.156   12.918   87.874   9.561   87.536   11.737 
Total            83.189              96.074            97.435              99.273 
         
Ato cooperativo 90,76%   86,55%   90,19%   88,18%   
Ato não cooperativo  9,24%  13,45%  9,81%  11,82% 

A = Comercialização de vinhos industrializados a partir de uvas recebidas de associados.                  NA = 
Comercialização de vinhos de uvas adquiridas de não associados e revenda de vinhos importados.                                                                                                                                                    
Fonte: Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. 
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A Tabela 4.3 apresenta a composição, em quantidade de litros, dos vinhos comercializados 

pela Cooperativa, segundo suas procedências, cuja distribuição esta assim disposta: 

• vinhos próprios – aqueles industrializados pela própria Cooperativa a partir de 

uvas fornecidas por associados e não associados. Classificam-se contabilmente 

em atos cooperativos e não cooperativos; e  

• vinhos importados – vinhos de procedência exclusiva do Uruguai. Portanto, são 

vinhos industrializados pela subsidiária Aurora Uruguai são comercializados no 

mercado nacional com as mesmas marcas da Cooperativa. Classificam-se 

contabilmente como atos não cooperativos.  

A distribuição do faturamento de vinhos no período, demonstrado na Tabela 4.3, apresenta 

a composição dos atos cooperativos e não cooperativos praticados naquele período, cuja 

determinação se efetivou a partir da origem dos vinhos comercializados pela Cooperativa. 

Essa composição tem implicação direta na formação dos resultados contábeis dos 

exercícios correspondentes. Tem reflexo na incidência de tributos e nas destinações 

societárias de sobras ou perdas, conforme o caso. Portanto, essa composição de atos 

cooperativos e não cooperativos, constituem-se no principal parâmetro a ser utilizado na 

adequação contábil das atividades desenvolvidas, por isso, a importância da existência de 

sólidos controles internos que possibilitem a sua mensuração. 
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A Figura 4.1 a seguir mostra a movimentação da produção de uvas entregue por associados 

e não associados da Cooperativa, destinada à industrialização de vinhos, bem como a 

entrada de vinhos prontos adquiridos de terceiros não associados. 

 

A Figura 4.1. mostra como são formados os atos cooperativos e não cooperativos 

praticados pela Cooperativa na consecução dos seus objetivos sociais. Ela configura a 

realização do denominado Sistema Operacional introduzido pela Lei n.° 5.764/71 

examinado no capítulo 2, seção 2.2.3, ao tempo em que sintetiza, também, as informações 

contidas nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3, apresentadas anteriormente. 

Os vinhos de produção própria são industrializados a partir das uvas recebidas de 

associados e não associados, e, na proporção das quantidades recebidas desses 

fornecedores, formarão os atos cooperativos e não cooperativos da Atividade – A 

(Vinícola). Em relação aos vinhos importados, classificam-se também na Atividade – A, e 

irão compor, juntamente com os demais vinhos produzidos pela Cooperativa com uvas de 

não associados, os atos não cooperativos, pois são fornecidos exclusivamente por terceiros 

não associados. 

A seguir, será demonstrado o funcionamento do sistema operacional da Cooperativa 

enfatizando-se como são realizados os controles internos necessários ao monitoramento da 

movimentação da produção de uvas recebidas – de associados e não associados - bem 

como dos estoques de vinhos em processo e prontos.  
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4.1.2 Sistema operacional da cooperativa 

A descrição do sistema operacional da Cooperativa consiste em descrever as principais 

atividades relacionadas à industrialização de vinhos. Envolve todo o processo que se inicia 

com entrada da matéria-prima básica, entregue por associados e adquirida de terceiros não 

associados, até a saída pela comercialização dos produtos industrializados e das revendas 

de mercadorias, quando for o caso. 

Fluxo operacional da produção de vinhos inicialmente deve-se mencionar que todo 

gerenciamento dos processos de produção, administração e financeiros são executados a 

partir do Sistema de Gestão Empresarial denominado Enterprise Management System 

(EMS) fornecido pela Datasul S.A., composto por módulos integrados, tais como: 

compras, produção, engenharia, planejamento da produção, custos, estoques, financeiro, 

faturamento, obrigações fiscais, contabilidade e outros. Enfatiza-se, neste trabalho, a 

relevância dos controles internos necessários ao gerenciamento das atividades 

desenvolvidas pela Cooperativa, especialmente no que diz respeito ao funcionamento do 

seu sistema operacional. A Figura 4.2 demonstra de forma resumida o processo de 

produção de vinhos. 

O fluxo operacional da produção de vinhos, conforme a Figura 4.2, consiste, basicamente, 

nas seguintes etapas: 

1. divisão da unidade industrial em centros de custos de apoio e produtivos, sendo os 

de apoio formados pelo almoxarifado, mecânica de manutenção e expedição, 



 78

enquanto os produtivos são representados pelo recebimento de safra, cantinas e 

engarrafamento; 

2. por tratar-se de produção em safras agrícolas, as safras de uvas são colhidas e 

entregues anualmente na Cooperativa, no período de janeiro a março; 

3. a Cooperativa, portanto, recebe para industrialização as produções de uvas dos seus 

associados e de terceiros não associados. Estatutariamente está obrigada a receber 

toda a produção de seus associados, independentemente das características que 

apresente. O registro da produção recebida é efetivado em contas correntes 

individualizadas, por produtor, onde são descritas: a variedade (viníferas ou 

comuns); a coloração (tintas ou brancas); a pesagem; o valor; e o grau glucométrico 

(teor de açúcar da uva utilizado na determinação da graduação de álcool do vinho); 

4. após a classificação das uvas recebidas, inicia-se a primeira fase do processo de 

vinificação. Abrem-se as ordens de produção de vinhos destinadas ao 

monitoramento das etapas iniciais de esmagamento, correção e fermentação. As 

variedades tintas possuem um processo de maceração que dura de 4 a 8 dias, em 

que o líquido fica em contato com a casca para uma maior extração de cor e sabor. 

Este processo, para as brancas, dura de 4 a 6 horas; 

5. em seguida, transfere-se o conteúdo dos recipientes iniciais para outros recipientes, 

onde o líquido é separado das cascas e são efetuadas novas correções, filtragens e 

limpeza dos vinhos. Neste estágio, os vinhos ainda não podem ser comercializados. 

Torna-se impossível, também, a precisa identificação da origem dos vinhos em 

processo, se de associados ou de não associados; 

6. passa-se para a segunda fase do processo de vinificação. Iniciam-se novas ordens 

de produção para o processo de “cortes” (mistura de vinhos) dentro dos padrões 

legais, técnicos e de qualidade, elaborando-se as combinações necessárias que irão 

dar origem às marcas de vinhos a serem comercializadas; 

7. dependendo dos tipos de vinhos que se pretende produzir e comercializar (brancos, 

tintos, finos, de mesa, etc), diferentes serão as formas e os períodos de 

envelhecimento e estocagem nas cantinas, bem como a adição de produtos 

enológicos; e 
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8. das cantinas para o engarrafamento de vinhos, os cortes de vinhos comercializados 

passam para a fase final do processo de industrialização. É no setor de 

engarrafamento que se processam as etapas derradeiras de correção e filtragem e, 

por fim, o envasamento. 

A seguir, será demonstrado o fluxo contábil dessa movimentação. 

Fluxo contábil da produção de vinhos a descrição dos fluxos operacional e contábil procedida 

nos tópicos seguintes, efetiva-se com o propósito de se demonstrar a necessidade da 

implementação de controles internos que possibilitem o acompanhamento físico, a 

quantificação e a valoração da produção oriunda de associados e não associados, desde sua 

entrada como matéria-prima nos estoques da Cooperativa até sua saída na forma de 

produtos industrializados, no momento em forem comercializados. 

O fluxo contábil dos custos envolvidos na produção de vinhos é representado pela Figura 

4.3 a seguir: 

 

De acordo com a Figura 4.3 o custo da produção de vinhos compõe-se do custo das uvas 

recebidas de associados e de não associados da cooperativa, do custo dos outros insumos e 

materiais consumidos, dos gastos de mão-de-obra e gerais de fabricação. Esses custos de 

produção transitam pelos estoques de produtos em elaboração e de produtos prontos e, 

quando da venda desses vinhos, os seus custos são transferidos para as contas 

representativas de custo dos produtos vendidos. Segregam-se, neste momento, os custos 
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dos vinhos feitos de uvas de associados e não associados, contabilizado-os, 

respectivamente, como Dispêndios com produtos, dos atos cooperativos, e Custo dos 

produtos vendidos, dos atos não cooperativos. Todo o processo que envolve a produção e a 

comercialização de vinhos tem o seguinte tratamento contábil: 

i. pelo recebimento da produção in natura de uvas, após a identificação de sua 

procedência pelas notas fiscais de produtor rural – associado ou não associado -, 

registra-se: 

• Débito: Ativo Circulante – Estoques                                                            

Matéria-prima entregue por associados                                                  

• Crédito: Passivo Circulante – Obrigações com Associados                        

Associados conta Safra 

• Débito: Ativo Circulante – Estoques                                                            

Matéria-prima adquirida de terceiros                                                      

• Crédito: Passivo Circulante – Obrigações com Terceiros                          

Fornecedores 

ii. a movimentação da matéria-prima uva no fluxo do processo de industrialização de 

vinhos é extremamente rápida na fase inicial. Passa de seu estado sólido 

representado por grãos medido em quilogramas de uvas, que, ao serem esmagados, 

transformam-se em vinho. Tem-se, então, o tratamento contábil de estoques de 

produtos em elaboração, onde serão adicionados todos os custos industriais 

incorridos através do sistema de custeio por absorção – processo que consiste em 

alocar ao custo dos produtos industrializados todos os gastos incorridos no 

ambiente fabril - até a fase final de produto pronto para ser comercializado no 

mercado; 

iii. o sistema de custo integrado e coordenado com o restante da contabilidade da 

Cooperativa monitora e quantifica a produção de vinhos desde a entrada da uva 

como matéria-prima básica. Passa pelo estágio de produtos em elaboração nas 

cantinas até os estoques de produtos prontos na expedição. Ao serem 

comercializados os vinhos produzidos, opera-se a baixa desses produtos pelos 
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custos totais incorridos de produção (matéria-prima, materiais diretos e indiretos, 

mão-de-obra e demais gastos gerais de fabricação) registrados nos estoques de 

vinhos prontos, contabilizando-os a débito (despesas) da conta de Custo dos 

Produtos Vendidos; 

iv. Pelo consumo da matéria-prima - Uva: 

• Débito: Dispêndios de produção vinhos – Atividade – A                                     

Consumo de Matéria-prima                                                                      

• Crédito: Ativo Circulante – Estoques                                                                   

Matéria-prima entregue por associados                                                                

Matéria-prima adquirida de terceiros 

v. Pela transferência dos custos industriais para o estoque de produtos em elaboração 

nas cantinas e no engarrafamento: 

• Débito: Ativo Circulante – Estoques                                                                     

Produtos em elaboração (Vinhos em processo)                                 

• Crédito: Dispêndios de produção de vinhos – Atividade – A                                  

Consumo de materiais diretos e indiretos (Embalagem, Químicos, etc.)                                             

Mão-de-obra direta e indireta                                                               

Gastos gerais de fabricação       

vi. Pela transferência da produção acabada de vinhos para o estoque de produtos 

prontos na expedição de produtos: 

• Débito: Ativo Circulante – Estoques                                                                       

Produtos prontos                                                                            

• Crédito: Ativo Circulante – Estoques                                                                   

Produtos em elaboração      

vii. Pela baixa dos produtos vendidos do estoque de produtos prontos: 

• Débito: Contas de Resultado                                                                               

Dispêndios com produtos (Ato cooperativo) 
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• Débito: Contas de Resultado                                                                            

Custo dos produtos vendidos (Ato não cooperativo)                                     

• Crédito: Ativo Circulante – Estoques                                                          

Produtos prontos 

Os procedimentos contábeis demonstrados neste e nos itens anteriores - de i a vi, 

serão detalhados e comporão os lançamentos contábeis constantes do Quadro 4.2 e 

da Figura 4.5, do item i da Subseção 4.2.3; 

viii. por fim, do confronto das receitas ingressadas na Cooperativa, por conta dos 

associados, com os custos e despesas operacionais, ou dispêndios efetuados, estes 

também por conta dos associados, é que se apurará a sobra ou a perda do exercício 

resultante da prática do ato cooperativo, cujos desdobramentos seguem as 

determinações legais e estatutárias originadas do art. 28 da Lei n.° 5.764/71. Os 

Quadros 4.5 e 4.6 as Figuras 4.10 e 4.11 do item v da Subseção 4.2.3, vão 

contemplar essas operações; 

ix. para concluir, verifica-se que os valores provisionados a associados e não 

associados, por conta de safras entregues, contabilizados como custo de matérias-

primas que transitam pelos estoques (Matéria-prima, Produtos em Elaboração e 

Produtos Prontos), até o momento em que são comercializados, acabam 

transformando-se de Produtos Prontos estocados (bens, mercadorias) em Custo de 

Produtos Vendidos (despesas com a venda da produção de associados).  Nessa 

condição, irão compor o valor das SOBRAS ou PERDAS apuradas na 

Demonstração de Sobras ou Perdas da Cooperativa. 

Em resumo, os fluxogramas contidos nas Figuras 4.2 e 4.3 apresentaram a movimentação 

dos estoques e o custeio da produção de vinhos na Cooperativa, bem como a sua 

apropriação aos atos cooperativos e não cooperativos.  O monitoramento e a quantificação 

da produção de vinhos se efetiva mediante o funcionamento de sólidos controles internos, 

os quais possibilitarão a individualização dessa produção entre associados e não associados 

da Cooperativa.  

A respeito dos controles internos, é preciso destacar a importância que os revestem, pois é 

a partir deles que se processará o adequado tratamento contábil dos atos cooperativos e não 
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cooperativos, cujas conseqüências econômicas, patrimoniais, societárias e fiscais 

pertinentes são relevantes. Dentre elas, destacam-se: (i) a apropriação das receitas e das 

despesas por conta de associados; (ii) a distribuição de sobras; (iii) o rateio de perdas; e 

(iv) a capitalização de quotas-partes.  

Com isso, pretende-se ter concluído mais uma etapa deste trabalho, onde se procurou 

caracterizar a Cooperativa Vinícola Aurora Ltda., bem como demonstrar o funcionamento 

e o tratamento contábil da movimentação da sua produção. Na seqüência será apresentado, 

como última etapa deste trabalho, um exercício contábil que fora desenvolvido a partir do 

funcionamento da Cooperativa Vinícola Aurora Ltda., o qual, ao contemplar a 

aplicabilidade da NBC T 10.8, consolida e reúne todas as etapas da pesquisa apresentada 

neste trabalho até aqui desenvolvidas. 

4.2 Aplicabilidade da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8 

Com o exercício contábil que se apresentará nesta seção, tendo como paradigma a situação 

real vivenciada pela Cooperativa Vinícola Aurora Ltda., pretende-se demonstrar o 

tratamento contábil dispensado às atividades que envolvem o funcionamento de uma 

sociedade cooperativa de produção agropecuária, seguindo rigorosamente o adequado 

tratamento técnico dessa matéria, conforme preceitua a Norma Brasileira de Contabilidade 

– NBC T 10.8. 
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4.2.1 O tratamento contábil dos atos cooperativos e não cooperativos 

O tratamento contábil das transações que irão definir a composição dos atos cooperativos e 

não cooperativos contemplados no desenvolvimento do exercício contábil apresentado 

neste capítulo, segue a esquematização descrita pela Figura 4.4, a seguir: 

Figura 4.4 - Fluxograma dos atos cooperativos e não cooperativos, segundo a NBC T - 10.8.
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De acordo com a Figura 4.4, as principais transações contábeis que serão examinadas no 

contexto deste estudo envolvem desde a composição do faturamento, segundo a origem da 

produção vendida, a composição dos custos e das despesas operacionais e não operacionais 

distribuídas até a apuração do resultado do exercício, segundo a sua distribuição de acordo 

com os atos cooperativos e não cooperativos. São as seguintes as operações que serão 

examinadas: 

• movimentação da produção de uvas entregue por associados e adquiridas de não 

associados, movimentadas no exercício social de 2002 e correspondente às safras 

dos anos de 2001 e 2002; 

• movimentação dos estoques de produtos em elaboração e prontos; 

• contabilização das operações relacionadas aos atos cooperativos e não 

cooperativos; 

• apuração de sobras ou perdas do ato cooperativo e suas destinações; 
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• apuração do resultado do ato não cooperativo e sua destinação; 

• contabilização de operações específicas: (i) avaliação de investimentos; (ii) 

realização da reserva de reavaliação; reversão dos gastos realizados por conta da 

Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social; (iii) recomposição do Saldo 

à Disposição da Assembléia Geral; (iv) Provisionamento e contingenciamento de 

tributos; (v) provisionamento de custos, dispêndios e despesas operacionais; e (vi) 

alienação de bens do ativo imobilizado. 

Para tornar possível o atendimento dos objetivos perseguidos com a realização de um 

exercício contábil, na forma proposta neste estudo, contemplando as transações antes 

mencionadas, são definidas, na seção seguinte, as premissas básicas que determinarão a 

consecução desse exercício.   

4.2.2 Premissas Básicas 

Tomou-se como base para o desenvolvimento deste exercício os moldes de funcionamento 

da Cooperativa Vinícola Aurora Ltda., de Bento Gonçalves – RS, conforme foi tratado na 

seção 4.1 deste capítulo, relativamente à sua caracterização. 

Foi previsto o desempenho de duas atividades operacionais distintas. A primeira, principal, 

a Atividade – A, é a da industrialização e da comercialização de vinhos, cuja matéria-

prima básica são uvas (viníferas e comuns) produzidas por associados da cooperativa. 

Parte dessa matéria-prima também é fornecida por terceiros não associados. A segunda, a 

Atividade – B, é a revenda de sucos cítricos embora vinculada ao segmento relacionado à 

comercialização de bebidas, neste exercício, será considerada como atividade secundária. 

A justificativa para a existência de duas atividades - vinícola e sucos cítricos – no 

desenvolvimento do exercício contábil proposto, neste trabalho, deve-se a determinação 

imposta pelo item 10.8.4.1, da NBC T 10.8, que a Demonstração de Sobras ou Perdas deve 

evidenciar, separadamente, a composição do resultado de determinado período. Isso deve 

considerar os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das receitas, 

custos e despesas do ato não cooperativo, demonstrados segregadamente por produtos, 

serviços e atividades desenvolvidas pela Entidade Cooperativa. Esta atividade (cítricos), a 

prori estranha à cooperativa vinícola, insere-se no contexto do exercício apresentado neste 

trabalho justamente por esta condição propiciar a demonstração em separado do resultado 
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do exercício (sobras ou perdas), por atividade ou ato praticado, conforme determinação 

contida no item mencionado. Daí a inserção da Atividade – B totalmente diferenciada da 

atividade vinícola (A), preponderante, como será referido na Nota Explicativa n° 1, ao 

final do capítulo 4. 

Nas safras agrícolas dos anos de 2001 e 2002, a produção de uvas recebida pela 

cooperativa para a industrialização de vinhos, apresentou a movimentação demonstrada 

nas tabelas a seguir: 

  Tabela – 4.4: Produção de uvas – Safra 2001 distribuída entre associados e não associados. 

PRODUÇÃO - SAFRA 2001 

UVAS TINTAS UVAS BRANCAS ORIGEM DA PRODUÇÃO 

 Em Kg   Em R$ 1   %   Kg   Em R$ 1   %  

            
De associados        281.200            222.631  95%        799.200            486.512  90% 
De não associados          14.800              11.717  5%          88.800              54.057  10% 

              
Total        296.000            234.348  100%        888.000            540.569  100% 

 

Tabela – 4.5: Produção de uvas – Safra 2002 distribuída entre associados e não associados. 

PRODUÇÃO - SAFRA 2002 

UVAS TINTAS UVAS BRANCAS ORIGEM DA PRODUÇÃO 

 Em Kg  Em R$ 1  %  Kg  Em R$ 1  % 

            
De associados     2.723.200        2.314.720 92%     3.907.200        2.539.680 88% 
De não associados        236.800           201.280 8%        532.800           346.320 12% 

              
Total     2.960.000        2.516.000 100%     4.440.000        2.886.000 100% 

A distribuição percentual indicada nas Tabelas 4.4 e 4.5 da produção de uvas tintas e 

brancas recebidas pela cooperativa no ano de 2001, sendo, respectivamente, de 95% e 90% 

de associados e de 5% e 8% de não associados, e no ano 2002, como sendo, 

respectivamente, de 92% e 88% de associados e de 8% e 12% de não associados. Esses  

percentuais determinarão a proporção sobre a qual incidirá os custos de produção 

incorridos na industrialização dos vinhos, a distribuição das despesas operacionais e não 

operacionais incorridas e a composição do faturamento dos vinhos comercializados, de 

acordo com os atos cooperativos e não cooperativos praticados pela cooperativa. 
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A premissa estabelecida não leva em conta a representatividade da variação experimentada 

de um exercício para outro (de 2001 para 2002) no que tange às quantidades e valores das 

safras recebidas: de 296.000 para 2.960.000 Kg, que assumem os valores de R$ 234.348 e 

de R$ 2.516.000, para as uvas tintas; e de 888.000 para 4.444.000 Kg, cujos valores são de 

R$ 540.569 e de R$ 2.886.000, para as uvas brancas. Portanto, a relevância dessa 

informação está na forma como se compõem as safras de uvas segundo suas origens, se 

produzidas por associados, ou se produzidas por não associados, o que permitirá a 

determinação da composição dos atos cooperativos e não cooperativos, conforme 

analisado no parágrafo anterior.  

A Tabela 4.6 contempla a distribuição do faturamento realizado no exercício social de 

2002, relativamente aos vinhos comercializados segundo os percentuais indicados nas 

Tabelas 4.4 e 4.5: 

Tabela – 4.6: Distribuição do faturamento de vinhos proporcionalmente às uvas de associados e de não associados. 

 SAFRA 2001   SAFRA 2002  

 VINHOS TINTOS   VINHOS BRANCOS   VINHOS TINTOS   VINHOS BRANCOS  
 TOTAL  FATURAMENTO 

DE VINHOS EM 
2002 

 Em R$ 1   %   Em R$ 1   %   Em R$ 1   %   Em R$ 1   %   Em R$ 1   %  

            
De associados           620.957  95%        1.162.427  90%        4.359.628  92%        4.886.949  88%       11.029.961  90% 
De não 
associados             32.697  5%           129.467  10%           379.573  8%           668.771  12%        1.210.508  10% 

                      

Total           653.654  100        1.291.894  100        4.739.201  100        5.555.720  100       12.240.470  100 

Em resumo, de acordo com a Tabela 4.6 a distribuição do faturamento bruto de vinhos, no 

valor total de R$ 12.240.470,63, em 2002, entre os atos cooperativos e não cooperativos, 

compõe-se da seguinte forma: 

• Ingressos brutos, receitas por conta de associados, correspondentes a 90,1% do 

total do faturamento:  R$ 11.029.961,46; e 

• Vendas brutas realizadas pela cooperativa, correspondentes a 9,9% do total do 

faturamento:   R$ 1.210.508,17. 
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O critério utilizado para a distribuição do faturamento por ato cooperativo e não 

cooperativo (Tabelas 4.5 e 4.6) aplica-se, também, na movimentação dos estoques de 

produtos em elaboração e prontos apresentados nas Tabelas 4.7 e 4.8, a seguir: 

Tabela – 4.7: Movimentação do estoque de vinhos em elaboração de associados e não associados. 

 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO – Em 2002 
 VINHOS TINTOS  VINHOS BRANCOS 

MOVIMENTAÇÃO DO 
ESTOQUE – Em R$ 1 

 A  NA  TOTAL  A  NA  TOTAL 
 TOTAL 

                
Estoque inicial      257.152     13.534      270.687      515.374     57.264      572.637        843.324 
Vinhos em processo   4.787.290   409.489   5.196.779   4.293.959   579.129   4.873.089   10.069.868 
(-) Vinhos prontos   4.150.161   348.375   4.498.536   3.980.245   529.137   4.509.382     9.007.918 
(=) Estoque final      894.281     74.649      968.930      829.088   107.256      936.344     1.905.274 

Tabela – 4.8: Movimentação do estoque de vinhos prontos de associados e não associados. 

 PRODUTOS PRONTOS – Em 2002 
 VINHOS TINTOS  VINHOS BRANCOS 

MOVIMENTAÇÃO DO 
ESTOQUE – Em R$ 1 

 A  NA  TOTAL  A  NA  TOTAL 
 TOTAL 

                
Estoque inicial                -             -                -                -             -                -                  - 
Vinhos prontos   4.150.161   348.375   4.498.536   3.980.245   529.137   4.509.382     9.007.918 
(-) Vinhos vendidos   2.562.982   212.861   2.775.843   2.921.048   385.382   3.306.430     6.082.273 
(=) Estoque final   1.587.179   135.514   1.722.692   1.059.197   143.755   1.202.952     2.925.644 

A movimentação dos estoques de vinhos no exercício de 2002, apresentada nas Tabelas 

4.7 e 4.8 obedecem à proporcionalmente indicada nas Tabelas 4.4 e 4.5. Essa segregação é 

realizada de acordo com as safras e a origem das uvas recebidas pela cooperativa, 

justificando-se pelas seguintes razões: (i) na comercialização de vinhos, a safra das uvas da 

qual foram produzidos, constitui-se num relevante atributo mercadológico do produto; (ii) 

os estoques de vinhos das vinícolas gaúchas são controlados pela Secretaria da Agricultura 

do Estado; e (iii) nas cooperativas vinícolas, face à necessidade da apuração em separado 

dos resultados segundo os atos cooperativos e não cooperativos praticados, é o controle 

dos estoques que permitirá o adequado tratamento contábil, quando da efetiva 

comercialização desses vinhos.          

Para finalizar a subseção 4.2.2, apresenta-se a Tabela 4.9 contendo os critérios e as bases 

de rateio que serão utilizadas no desenvolvimento deste exercício. A finalidade disso é 

possibilitar as apropriações necessárias dos ingressos, dispêndios e sobras ou perdas, por 

conta de seus associados e de acordo com cada atividade desenvolvida pela cooperativa, 

em vista das determinações contidas na NBC T 10.8 das Entidades Cooperativas, itens n.°s 
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10.8.1.4, 10.8.2.5 e 10.8.4.1, e do art. 80 da Lei n.° 5.764/71. São os seguintes os critérios 

e bases de rateios estabelecidas nesta subseção: 

Tabela – 4.9: Critérios e bases de rateio para distribuição dos atos cooperativos e não cooperativos.  

 DISTRIBUIÇÃO DE VALORES POR ATOS E ATIVIDADES 
 ATO COOPERATIVO  ATO NÃO COOPERATIVO OPERAÇÕES 

 SAFRA 2001  SAFRA 2002  VINHOS  CÍTRICOS 
 TOTAL 

            
PRODUÇÃO           
Uvas tintas – em Kg           281.200        2.723.200        14.800        236.800     3.256.000 
Uvas tintas – em R$ 1           222.631        2.314.720        11.717        201.280     2.750.348 
Uvas tintas – em % 95% 92% 5% 8%   
Uvas brancas – em Kg           799.200        3.907.200        88.800        532.800     5.328.000 
Uvas brancas – em R$ 1           486.512        2.539.680        54.057        346.320     3.426.569 
Uvas brancas – em % 90% 88% 10% 12%   
            
FATURAMENTO           
Vinhos tintos – em R$ 1           620.957        4.359.628      412.270       5.392.855 
Vinhos brancos – em R$ 1        1.162.427        4.886.949      798.238       6.847.614 
Sucos cítricos - em R$ 1              732.219        732.219 

Total        1.783.384        9.246.578   1.210.508        732.219   12.972.688 
            
ALOCAÇÃO DIRETA (R$ 1)           
IPI sobre o faturamento             49.096           260.382        33.943                  -        343.421 
ICMS sobre vendas           240.399        1.219.204      161.168        109.833     1.730.603 
COFINS sobre o faturamento                     -                     -        32.234          21.967          54.200 
PIS sobre o faturamento                     -                     -          6.984            4.759          11.743 
Custo dos produtos vendidos           804.073        4.679.957      598.243        402.720     6.484.994 
Comissões sobre vendas             86.714           449.310        58.828          36.611        631.463 
Fretes sobre vendas             34.686           179.724        23.531          14.644        252.585 
Assist. técnica educ. social           145.632              145.632 
Contingências fiscais           255.313              255.313 
Receita equivalência patrimonial            42.000            42.000 
Ganhos não operacionais            60.102            60.102 
            
ALOCAÇÃO INDIRETA           
Dispêndios com vendas 14% 71% 9% 6% 100% 
Dispêndios administrativos 14% 71% 9% 6% 100% 
Dispêndios financeiros 14% 71% 9% 6% 100% 
Ingressos financeiros     62% 38% 100% 

É preciso esclarecer, mais uma vez, a exemplo do que já foi levantado na interpretação das 

tabelas 4.4 e 4.5, que a relevância das informações pertinentes à evolução quantitativa das 

safras de uvas de 2001 para 2002 não está na representatividade dos valores envolvidos, 

mas, sim, na composição dessas safras de acordo com a origem de quem as produziu (de 

associados e de não associados). Essa relevância se reflete na determinação dos 

percentuais que irão compor os atos cooperativos e não cooperativos. O mesmo se pode 
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observar acerca da Atividade – B, relacionada com a revenda de sucos cítricos, totalmente 

estranha a uma cooperativa vinícola. Isto se apresenta com fins eminentemente ilustrativos, 

de esclarecimento do assunto do trabalho, conforme comentado no início desta subseção. 

A contabilidade utiliza-se de rateios ou de outras formas de alocações de custos ou 

despesas indiretas, apesar de se constituírem em arbitramentos imprecisos do ponto de 

vista técnico, devido à inexistência de outros meios ou forma mais precisas de distribuição 

desses valores a produtos, atividades ou atos praticados. A Tabela 4.9 contempla os 

critérios e bases de rateio, bem como as alocações diretas que serão utilizadas na 

distribuição dos valores incorridos às atividades e aos atos cooperativos e não 

cooperativos, no exercício contábil desenvolvido neste trabalho.     

Os demais critérios, eventualmente não contemplados na Tabela 4.9, como, por exemplo, a 

constituição de reservas estatutárias, aspectos tributários, folha de pagamento, custos e 

despesas operacionais, etc., mesmo que relevantes seus valores e efeitos, são operações 

normais neste tipo de atividade e serão destacadas nas Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis no final desse capítulo. Na seqüência, será demonstrada a 

contabilização das principais operações que fazem parte do exercício contábil 

desenvolvido neste trabalho. 

4.2.3 Fatos contábeis relevantes 

Esta subseção tem por objetivo detalhar o fluxo contábil das operações desenvolvidas 

neste trabalho e que melhor caracterizam a prática dos atos cooperativos e não 

cooperativos examinados na subseção 4.2.2. O tratamento contábil que será dispensado a 

essas operações segue preceitos técnicos e científicos determinados pela NBC T 10.8, que 

dispõe sobre a contabilidade das entidades cooperativas, ao tempo se utiliza os critérios 

estabelecidos na Tabela 4.9. 

Os quadros apresentados a seguir contêm os lançamentos contábeis, por atividades e por 

atos praticados, no ano de 2002 e referente às safras de 2001 e 2002, das operações 

representadas pelos seguintes itens: (i) o faturamento bruto e suas deduções; (ii) a 

movimentação dos estoques de matéria-prima, produtos em elaboração e prontos; (iii) a 

composição dos dispêndios e despesas operacionais; (iv) as transferências dos ingressos e 

dispêndios pelas contas correntes dos associados; (v) a apuração e a destinação da sobra do 

exercício; e (vi) a apuração e a destinação do lucro líquido do exercício. 
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i. O faturamento bruto e suas deduções 

O Quadro 4.1 apresenta a contabilização do faturamento bruto de vinhos nos mercados 

interno e externo (Atividade – A), distribuído proporcionalmente ao volume da produção 

de uvas, por safras, recebidas de associados e não associados da Cooperativa. Este item 

compreende também a contabilização da revenda de sucos cítricos (Atividade – B) e as 

incidências tributárias sobre o faturamento das duas atividades. A Figura 4.5, que sintetiza 

a composição do faturamento, por atividades e atos praticados, enquanto o Quadro 4.1 

apresenta a forma como esses valores foram contabilizados: 

Quadro – 4.1: Faturamento do exercício de 2002, distribuído entre os atos cooperativos e não cooperativos. 

OPERAÇÕES LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DÉBITO CRÉDITO 

          

D Duplicatas a receber  11.029.961,46   

C  Ingressos pelas saídas de produtos - Mercado interno    10.040.158,91 

Faturamento de vinhos industrializados 
a partir da produção entregue por 
associados, por safras, no exercício de 
2002. C  Ingressos pelas saídas de produtos - Mercado externo         989.802,55 

D  IPI sobre ingressos       309.477,82   

D  ICMS sobre ingressos    1.459.602,16   

Dedução sobre Ingressos pelas vendas 
de vinhos industrializados a partir da 
produção entregue por associados, no 
exercício de 2002. C  Impostos e contribuições a recolher      1.769.079,99 

D Duplicatas a receber    1.210.508,17   

C  Vendas de produtos - Mercado interno      1.108.393,95 

Faturamento de vinhos industrializados 
a partir da produção entregue por não 
associados, por safras, no exercício de 
2002. C  Vendas de produtos - Mercado externo         102.114,22 

D  IPI faturado        33.943,41   

D  ICMS sobre vendas       161.167,58   

D  PIS sobre o faturamento          6.983,93   

D  COFINS sobre o faturamento        32.233,52   

Dedução sobre Vendas de vinhos 
industrializados a partir da produção 
entregue por não associados, no 
exercício de 2002. 

C  Impostos e contribuições a recolher         234.328,43 

D Duplicatas a receber       732.218,71   

C Vendas de mercadorias         732.218,71 

D  ICMS sobre vendas 109.832,81  

D  PIS sobre o faturamento 4.759,42  

D  COFINS sobre o faturamento 21.966,56  

Faturamento de sucos cítricos por 
revenda de mercadorias adquiridas de 
não associados no exercício de 2002 

C  Impostos e contribuições a recolher  136.558,79 

 

 



 92

 

A distribuição do faturamento líquido do ano 2002, sintetizado na Figura 4.5, demonstra a 

aplicação do disposto no item 10.8.4.1 da NBC T 10.8. As importâncias lançadas no 

fluxograma contábil da Figura 4.5 irão compor a Demonstração de Sobras ou Perdas 

apresentada no final deste capítulo, na qual os ingressos líquidos serão diminuídos dos 

dispêndios do ato cooperativo e as receitas líquidas serão diminuídas dos custos e das 

despesas do ato não cooperativo, segregadamente, por produtos e por atividades 

desenvolvidas pela Cooperativa. 

ii. A movimentação dos estoques de matéria-prima, de produtos em elaboração e de 

produtos prontos 

A contabilização da movimentação dos estoques é apresentada no Quadro 4.2, a seguir. 

Essa movimentação detalha os fluxogramas apresentados nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 e seus 

valores foram extraídos das Tabelas 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 e 4.9: 
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Quadro 4.2: Movimentação dos estoques e sua distribuição entre os atos cooperativos e não cooperativos. 

OPERAÇÕES LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DÉBITO CRÉDITO 

          

D Matéria-prima entregue por associados  4.854.400,00   

C Associados conta produção entregue Safra 2002    4.747.603,20 
Recebimento da produção de uvas - safra 
2002, entregue por associados. 

C Funrural a recolher       106.796,80 

D Matéria-prima adquirida de não associados     547.600,00   

C Fornecedores       535.552,80 
Aquisição da produção de uvas - safra 2002, 
fornecida por não associados. 

C Funrural a recolher         12.047,20 

D Consumo de matérias-primas  5.402.000,00   

C Matéria-prima entregue por associados    4.854.400,00 
Esmagamento de uvas recebidas na Safra 
2002. Início do processo de vinificação. 

C Matérias-primas adquiridas de não associados       547.600,00 

D Produtos em elaboração - safra 2001 – Associados     451.861,28   

D Produtos em elaboração - safra 2002 – Associados  8.629.387,88   

D Produtos em elaboração - safra 2001 - Não associados       38.627,26   

D Produtos em elaboração - safra 2002 - Não associados     949.991,64   

C  (-) Consumo de materiais diretos    8.261.607,46 

C  (-) Mão-de-obra direta       849.307,33 

C  (-) Outros dispêndios variáveis         96.000,00 

C  (-) Consumo de materiais indiretos         82.200,00 

C  (-) Consumo de materiais indiretos          4.560,00 

C  (-) Mão-de-obra indireta       270.593,27 

Transferência dos dispêndios totais efetivados 
na industrialização de vinhos, nos centros de 
custos produtivos e de apoio, ao longo do 
exercício de 2002.  

C  (-) Dispêndios gerais fabricação       505.600,00 

D Produtos prontos - safra 2001     903.934,45   

D Produtos prontos - safra 2002  7.226.471,95   

C Produtos em elaboração - safra 2001       903.934,45 

Transferência da produção acabada de vinhos 
de associados, por safras, do estoque de 
Produtos em elaboração, para o estoque de 
Produtos prontos. 

C Produtos em elaboração - safra 2002    7.226.471,95 

D Produtos prontos - safra 2001       79.125,51   

D Produtos prontos - safra 2002     798.385,90   

C Produtos em elaboração - safra 2001         79.125,51 

Transferência da produção acabada de vinhos, 
por safras, do estoque de Produtos em 
elaboração, para o estoque de Produtos 
prontos. 

C Produtos em elaboração - safra 2002       798.385,90 

D  Dispêndios com produtos  5.484.030,52   

C Produtos prontos - safra 2001       804.073,35 

Baixa do custo dos vinhos vendidos, por conta 
de associados, do estoque de Produtos 
prontos, por safras, para Dispêndios com 
produtos (CPV). C Produtos prontos - safra 2002    4.679.957,17 

D Custo dos produtos vendidos     598.242,89   

C  Produtos prontos - safra 2001         72.292,16 

Baixa do custo dos vinhos vendidos, com 
produção adquirida de não associados, do 
estoque de Produtos prontos, por safras, para 
Custo dos produtos vendidos. C  Produtos prontos - safra 2002       525.950,72 

D Custo das mercadorias vendidas     402.720,29   Baixa do custo dos sucos cítricos revendidos 
(Atividade B), de Mercadorias para revenda, 
para Custo das mercadorias revendidas. C  Mercadorias para revenda       402.720,29 
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Os lançamentos contábeis contidos no Quadro 4.2 registram a movimentação dos estoques, 

a apuração dos custos da produção de vinhos e o custo dos vinhos comercializados. Eles 

são representados graficamente pelo fluxograma da Figura 4.6, a seguir: 

 

As informações contidas no fluxo contábil da Figura 4.6 refletem as conseqüências 

contábeis resultantes da apropriação dos custos da produção de vinhos, cujas operações 

foram descritas anteriormente na subseção 4.2.2, de acordo com a Figura 4.3. 

Das informações contidas na Figura 4.6 e no Quadro 4.2, observa-se que na composição do 

custo da produção de vinhos, no valor de R$ 10.069.868,06, a matéria-prima entregue por 

associados totalizou R$ 4.854.400,00, enquanto a matéria-prima adquirida de não 

associados totalizou R$ 547.600,00. Ao final do exercício, após a movimentação dessas 

importâncias como custo da produção vinhos, remanesceram como estoques finais de 

produtos em elaboração no valor de R$ 1.905.274,35 e de produtos prontos no valor de R$ 

2.925.644,40. Os vinhos prontos comercializados, após transitarem por todas as fases do 

processo produtivo. São baixados dos estoques de produtos prontos por seus respectivos 

custos de produção e contabilizados em dispêndios com produtos de associados (Ato 

Cooperativo) no valor de R$ 5.484.030,52 e o custo dos produtos vendidos (Ato não 

cooperativo) R$ 598.242,89.    
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iii. A composição dos dispêndios e despesas operacionais 

Os dispêndios comerciais, administrativos e financeiros são contabilizados no grupo dos 

Dispêndios Operacionais e refletem a totalidade dos gastos operacionais realizados pela 

Cooperativa no desempenho da sua principal atividade. Em vista da Cooperativa 

desempenhar duas atividades operacionais distintas, adquire produtos (uvas) e mercadorias 

(sucos cítricos) de não associados, o que determina que parte dos dispêndios operacionais 

deve ser distribuída entre essas atividades, proporcionalmente às operações praticadas com 

não associados. Essa distribuição de dispêndios se efetiva em conformidade com os 

critérios e bases de rateio definidos na Tabela 4.9, cuja movimentação contábil está contida 

no Quadro 4.3, a seguir: 
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Quadro 4.3: Distribuição dos dispêndios e despesas do exercício entre os atos cooperativos e não cooperativos. 

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS  DÉBITO   CRÉDITO  

D Dispêndios Comerciais Variáveis - A       750.433,85    

D Despesas Comerciais Variáveis - A        82.359,53    

D Dispêndios Comerciais Fixos - A    1.101.822,38    

D Dispêndios Gerais e Administrativos - A       506.081,47    

D Dispêndios Financeiros  - A        29.372,44    

C Ingressos Financeiros – A          27.377,33  

Provisionamento dos dispêndios operacionais totais, 
por conta de associados, contabilizados diretamente 
na atividade principal desenvolvida pela cooperativa 
do exercício de 2002. 

C  a Diversos       2.442.692,34  

D Despesas Comerciais Fixas – A       102.813,31    

D Despesas Comerciais Fixas – B        62.190,27    

C Dispêndios Comerciais Fixos - A         165.003,57  

D Despesas Gerais e Administrativos - A        47.223,50    

D Despesas Gerais e Administrativos - B        28.564,81    

C Dispêndios Gerais e Administrativos - A          75.788,31  

D Despesas Financeiras – A          2.740,80    

D Despesas Financeiras – B          1.657,87    

C Dispêndios Financeiros  - A            4.398,67  

D Ingressos Financeiros – A        17.058,74    

D Receitas Financeiras – A        10.318,59    

Distribuição dos dispêndios operacionais 
proporcionalmente ao faturamento por atividade, e de 
acordo com os atos cooperativos e não cooperativos, 
no exercício de 2002. 

C Receitas Financeiras – B          27.377,33  

D Assistência Técnica, Educacional e Social       145.632,00    

D  Pis e Cofins  IN SRF 145/1999        255.313,00    

Provisionamento de dispêndios realizados com 
assistência técnica, educacional e social, e do 
contingenciamento de tributos (PIS e COFINS) 
incidentes sobre atos cooperativos, no do exercício de 
2002. C  a Diversos          400.945,00  

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS         

D Vinícola Vale do Rio São Francisco Ltda.        42.000,00    Reconhecimento do resultado da equivalência 
patrimonial obtido no investimento em sociedade não 
cooperativa. C  Receita de equivalência patrimonial           42.000,00  

D Duplicatas a receber       222.600,00    

C  Alienação de bens imobilizados          222.600,00  

D  Baixa de bens imobilizados        162.498,00    

D  ( - ) Depreciações acumuladas         18.055,33    

Resultado da alienação de bens do ativo imobilizado, 
contabilizado como ato não cooperativo dentro da 
atividade preponderante.  

C  Máquinas e equipamentos          180.553,33  

É relevante observar, quanto aos lançamentos que compõem o Quadro 4.3, que os mesmos 

foram realizados em contas sintéticas e representativas dos grandes grupos de Dispêndios e 

Despesas Operacionais. Além dos gastos que envolvem os tradicionais grupos de 

dispêndios ou despesas comerciais, administrativas e financeiras, foram contabilizadas 

outras operações que envolveram o provisionamento de dispêndios com assistência 

técnica, educacional e social, com contribuições sociais sobre o faturamento do ato 

cooperativo para o PIS - Programa de Integração Social e para a COFINS – Contribuição 



 97

para Financiamento da Seguridade Social, além de receita por equivalência patrimonial de 

participação em sociedades não cooperativas.     

A Figura 4.7 consolida os procedimentos contábeis adotados nos lançamentos efetuados no 

Quadro 4.3. Nela sintetiza-se o fluxo contábil dos dispêndios e das despesas incorridas que 

irão fazer parte da apuração das sobras ou perdas do exercício: 

 

O fluxo contábil da Figura 4.7 informa que os dispêndios realizados pela Cooperativa em 

2002, totalizaram a importância de R$ 2.793.789,93. Utilizando-se dos critérios e bases de 

rateios definidos na Tabela 4.9, no final de cada período contábil, esses dispêndios foram 

distribuídos entre as atividades desenvolvidas e de acordo com os atos cooperativos e não 

cooperativos praticados. Em decorrência dessa distribuição resultou para a atividade 

vinícola o valor de R$ 2.543.464,59, apropriado como dispêndios dos atos cooperativos, e 

o valor de R$ 116.599,04 alocado às despesas operacionais e não operacionais dos atos 

não cooperativos. O saldo remanescente de R$ 133.726,30 foi distribuído como despesas 

operacionais dos atos não cooperativos praticados na atividade relacionada à revenda de 

sucos cítricos. 

Anteriormente, nos itens i, ii e iii, foram apresentados os lançamentos contábeis das 

operações consideradas relevantes e de significativa representatividade, para efeitos deste 

estudo, em relação às atividades desenvolvidas por cooperativas vinícolas. Na seqüência, 
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apresenta-se a Figura 4.8, que unifica todos os procedimentos contábeis examinados, 

culminando com a determinação dos resultados obtidos no exercício deste trabalho.  

 

Os resultados apresentados na Figura 4.8 foram obtidos da seguinte forma: (i) a sobra do 

ato cooperativo da atividade vinícola, no valor de R$ 1.233.386,37, resulta do confronto 

dos ingressos líquidos (ver Figura 4.5), no valor de R$ 9.260.881,48, deduzido dos 

Dispêndios com produtos (ver Figura 4.6), no valor de R$ 5.484.830,52, e dos Dispêndios 

operacionais (ver Figura 4.7), no valor de R$ 2.543.464,59; (ii) o lucro líquido do ato não 

cooperativo da atividade vinícola, no valor de R$ 179.436,60, resultante do confronto das 

receitas líquidas (Figura 4.5), no valor de R$ 976.179,73, deduzidas do Custo dos produtos 

vendidos (Figura 4.6) de R$ 598.242,89 e das Despesas operacionais e não operacionais 

(Figura 4.7), de R$ 116.599,04, e das provisões para o imposto de renda e a contribuição 

social sobre o lucro (Figura 4.8), no valor de R$ 81.901,20; e (iii) o lucro líquido do ato 
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não cooperativo da atividade sucos cítricos Atividade – B, no valor de R$ 45.002,13, 

resultante das receitas líquidas (Figura 4.5), no valor de R$ 585.659,92, deduzidas do 

Custo das mercadorias vendidas (Figura 4.8), no valor de R$ 402.720,29, e das Despesas 

operacionais (Figura 4.7), no valor de R$ 133.726,30, e das provisões para o imposto de 

renda e a contribuição social sobre o lucro (Figura 4.8), de 14.211,20. 

A Demonstração de Sobras ou Perdas do exercício de 2002, apresentada no final deste 

capítulo, que compõe o conjunto das demonstrações contábeis exigidos pela NBC T 10.8 

vai ampliar a compreensão da formação dos resultados apresentados na Figura 4.8. Na 

seqüência, será apresentada a transitória passagem pelas contas correntes dos associados, 

dos ingressos e dispêndios que compõem as contas de resultado da Cooperativa. 

iv. A transferência dos ingressos e dispêndios pelas contas correntes dos associados 

O item 10.8.1.4 da NBC T 10.8 determina que a movimentação econômico-financeira 

decorrente dos atos cooperativos compõe o resultado do exercício apresentado na 

Demonstração de Sobras ou Perdas e recebe as definições contábeis de Ingressos e de 

Dispêndios. Essas definições decorrem do entendimento doutrinário, segundo a qual 

ingressos são as receitas pertencentes aos associados pela venda dos seus produtos, 

enquanto dispêndios são os custos e as despesas incorridas na industrialização e na 

comercialização dos produtos vendidos, bem como no custeio e no funcionamento da 

Cooperativa, por conta dos associados. 
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Partindo-se dessa premissa, os Ingressos e os Dispêndios em algum momento devem 

temporariamente transitar pelas contas correntes dos seus efetivos detentores - os 

associados que utilizaram os serviços prestados pela Cooperativa. Nesse sentido, o Quadro 

4.4 apresenta, a seguir, os lançamentos contábeis que registram essas transações: 

Quadro 4.4: Transferência dos ingressos e dos dispêndios para as contas correntes dos associados. 
DISTRIBUIÇÃO DOS 
INGRESSOS E DOS 
DISPÊNDIOS ENTRE 

ASSOCIADOS   LANÇAMENTOS CONTÁBEIS  DÉBITO   CRÉDITO  

D  ( - ) Distribuição ingressos brutos no país   10.040.158,91    

D  ( - ) Distribuição ingressos por exportação        989.802,55    

C  Ingressos por conta de associados - Safra 2002    
   

9.246.577,77  

C  Ingressos por conta de associados - Safra 2001    
   

1.783.383,69  

        

D  Deduções sobre ingressos de associados - Safra 2002     1.479.585,19    

D  Deduções sobre ingressos de associados - Safra 2001        289.494,79    

D  ( - ) Distribuição deduções sobre ingressos no país    
   

1.769.079,99  

        

D  Dispêndios com produtos de associados - Safra 2002     4.679.957,17    

D  Dispêndios com produtos de associados - Safra 2001        804.073,35    

C  ( - ) Distribuição dos dispêndios com produtos    
   

5.484.030,52  

        

D  Dispêndios operacionais de associados - Safra 2002     2.132.157,58    

D  Dispêndios operacionais de associados - Safra 2001        411.307,01    

C  ( - ) Dispêndios comerciais variáveis - Art. 80 Lei 5.764/71    
      

750.433,85  

C  ( - ) Dispêndios comerciais fixas - Art. 80  Lei 5.674/71    
      

936.818,80  

C  ( - ) Dispêndios gerais e administrativas - Art. 80  Lei 5.674/71    
      

430.293,16  

C  ( - ) Dispêndio financeiros - Art. 80 Lei 5.764/71    
       

24.973,77  

Distribuição dos ingressos e dos 
dispêndios realizados pela 
Cooperativa, receitas, custos e 
despesas por conta de 
associados, contabilizados como 
ato cooperativo, transferidos para 
as contas correntes dos 
associados proporcionalmente a 
produção entregue, por safra, em 
atendimento do art. 80 da Lei 
5.764/71.  

C  ( - ) Distribuição outros ingressos e dispêndios    
      

400.945,00  

Os procedimentos contábeis apresentados no Quadro 4.4 não estão previstos 

expressamente na NBC T 10.8. Entretanto, são decorrentes da aplicação do art. 80 da Lei 

n.° 5.764/71, que determina a distribuição entre os associados das cooperativas das 

despesas contraídas na consecução dos objetivos sociais. No próximo capítulo, quando da 

apresentação das conclusões deste estudo, serão examinados com maior ênfase esses 

aspectos relacionados às transferências de Ingressos e Dispêndios para as contas correntes 

de associados. 
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Em conseqüência dos lançamentos contábeis apresentados no Quadro 4.4, resultam os 

saldos apresentados no fluxo contábil da Figura 4.9, conforme segue: 

 

O Quadro 4.4 e a Figura 4.9 indicam que, ao serem confrontados os Ingressos e os 

Dispêndios nas próprias contas correntes dos associados, e de acordo com as safras de uvas 

entregues na Cooperativa, apura-se a Sobra do exercício (R$ 1.233.386,37), que de 

imediato, é transferida para a conta de Sobra ou Perda à Disposição da Assembléia, no 

Patrimônio Líquido. Por fim, ajusta-se o valor da sobra bruta transferida por realizações de 

reservas e reversões contábeis específicas, para que então sejam efetuadas as destinações 

legais e estatutárias previstas no artigo 28 da Lei 5.764/71 e no estatuto social da 

Cooperativa. 
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v. A apuração e a destinação da Sobra do exercício  

O Quadro 4.5 e a Figura 4.10, a seguir, vão demonstrar os lançamentos contábeis que 

registram os procedimentos relacionados à apuração e a destinação da sobra do exercício: 

Quadro – 4.5: Apuração, ajustes e destinações legais e societárias da Sobra do exercício. 
APURAÇÃO E DESTINAÇÃO DA SOBRA 

DO EXERCÍCIO   LANÇAMENTOS CONTÁBEIS  DÉBITO   CRÉDITO  

D  Ingressos por conta de associados – Safra 2002     9.246.577,77    

C  Sobra bruta do exercício - Safra 2002    
   

9.246.577,77  

        

D  Sobra bruta do exercício - Safra 2002     8.291.699,94    

C  Deduções sobre ingressos de associados - Safra 2002    
   

1.479.585,19  

C  Dispêndios com produtos de associados - Safra 2002    
   

4.679.957,17  

C  Dispêndios operacionais de associados - Safra 2002    
   

2.132.157,58  

        

D  Ingressos por conta de associados – Safra 2001     1.783.383,69    

C  Sobra bruta do exercício - Safra 2001    
   

1.783.383,69  

        

D  Sobra bruta do exercício - Safra 2001     1.504.875,15    

C  Deduções sobre ingressos de associados - Safra 2001    
      

289.494,79  

C  Dispêndios com produtos de associados - Safra 2001    
      

804.073,35  

C  Dispêndios operacionais de associados - Safra 2001    
      

411.307,01  

        

D  Sobra bruta do exercício - Safra 2002        954.877,83    

D  Sobra bruta do exercício - Safra 2001        278.508,54    

C Sobra do exercício à disposição da Assembléia   
   

1.233.386,37  

Apuração da Sobra exercício de 2002, 
diretamente nas contas correntes dos 
associados, de acordo com safras entregues 
e comercializadas, e, posteriormente, 
destinadas ao Saldo à Disposição da 
Assembléia, no Patrimônio Líquido da 
Cooperativa.  

        

D Realização da reserva de reavaliação        64.918,19    

D  Assistência Técnica, Educacional e Social        145.632,00    

Ajustes à Sobra do exercício apurada nas 
contas correntes dos associados e 
transferida para a conta de Saldo à 
Disposição da Assembléia, no Patrimônio 
Líquido.  C  Sobra do exercício à disposição da Assembléia    

      
210.550,19  

D  Sobra do exercício à disposição da Assembléia      

C  Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social         649.771,45  
      

231.520,54  

C  Reserva  Legal   
      

144.393,66  

Destinações legais e estatutárias, calculadas 
a partir da Sobra do exercício ajustada pelas 
reversões contábeis. 

C  Reserva Estatutária   
    

505.377,80  

O tratamento contábil da apuração e destinação das Sobras ou Perdas obtidas pela 

Cooperativa na pratica dos atos cooperativos, conforme registram os lançamentos 

contábeis consignados no Quadro 4.5, serão evidenciados detalhadamente na 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e nas Notas Explicativas que 
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compõem o conjunto das demonstrações contábeis do exercício social de 2002, no final 

deste capítulo. 

A Figura 4.10 retrata o fluxo contábil da movimentação econômico-financeira decorrente 

da prática dos atos cooperativos, conforme preconizada a NBC T 10.8, cujos lançamentos 

contábeis estão nos Quadros 4.4 e 4.5: 
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Todos os procedimentos contábeis examinados nesta subseção foram desenvolvidos com a 

finalidade de apresentar o adequado tratamento contábil das operações sociais relacionadas 

aos Atos Cooperativos. Para facilitar a compreensão das repercussões contábeis, 

societárias e patrimoniais desses procedimentos, apresenta-se o fluxograma contido na 

Figura 4.10 que consolida todas as etapas que envolvem a apuração das Sobras ou Perdas 

decorrentes da pratica dos atos cooperativos, partindo-se da contabilização dos Ingressos e 

suas incidências tributárias, passando pela apuração do custo da produção comercializada e 

de apropriação dos dispêndios operacionais (comerciais, administrativos e financeiros). 

Posteriormente, transitam pelas contas correntes dos associados com a apuração da Sobra 

do exercício até a sua transferência para a conta de Sobras ou Perdas à Disposição da 

Assembléia, no Patrimônio Líquido da Cooperativa, onde, após os ajustes necessários, são 

feitas as destinações legais e estatutárias pertinentes. 

Concluído o exame do tratamento contábil dos atos cooperativos, na seqüência serão 

examinados os procedimentos contábeis relacionados com a apuração e a destinação do 

lucro líquido do exercício originário da prática dos atos não cooperativos, pela 

Cooperativa. 

vi. A apuração e a destinação do lucro líquido do exercício 

A movimentação econômico-financeira decorrente dos atos não cooperativos, conforme 

determina o item 10.8.1.4 da NBC T 10.8, tem tratamento contábil diferenciado da 

movimentação dos atos cooperativos. Enquanto receitas, custos e despesas originadas da 

relação direta da Cooperativa com associados, são definidas por Ingressos e por 

Dispêndios e geram Sobras ou Perdas, as demais transações realizadas pela Cooperativa 

com não associados são normalmente classificadas por receitas, custos e despesas e geram 

Lucros ou Prejuízos. 

A razão para esse tratamento diferenciado às operações decorrentes da prática dos atos não 

cooperativos está relacionada ao entendimento de que, nesses casos, a Cooperativa, saindo 

da sua peculiar condição de sociedade diferenciada, iguala-se às demais sociedades 

comerciais, praticando, em nome próprio, atos comerciais com finalidades lucrativas. Isso 

está apresentado na Figura 4.11. 
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Por esse motivo, ao contrário dos procedimentos contábeis aplicados na apuração da Sobra 

ou Perda do Exercício decorrente dos atos cooperativos, o Lucro Líquido ou Prejuízo do 

Exercício apurado pela prática dos atos não cooperativos, com o encerramento das contas 

de resultado correspondentes (receitas, custos e despesas), é transferido diretamente para a 

conta de Sobra ou Perda à Disposição da Assembléia, no Patrimônio Líquido, conforme a 

Figura 4.11. Se o resultado apurado for positivo, por força do art. 87, da Lei n.° 5.764/71, 

esse lucro líquido será destinado à Reserva para Assistência Técnica, Educacional e Social. 

Do contrário, se o resultado apurado for negativo e não existindo Reserva Legal para 

suplantá-lo, por força do art. 89, da Lei n.° 5.764/71, o saldo desse prejuízo será coberto 

pelos associados da Cooperativa. 

O Quadro 4.6 contém os lançamentos contábeis realizados na apuração do Lucro Líquido 

do Exercício originado dos atos não cooperativos da atividade vinícola. Convém salientar 

que esses atos não cooperativos decorrem da venda de vinhos industrializados pela 

Cooperativa com uvas adquiridas de terceiros não associados. São os seguintes os 

lançamentos contábeis que determinam a apuração do Lucro Líquido do Exercício dos atos 

não cooperativos praticados: 
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Quadro – 4.6: Apuração do Lucro do exercício na prática dos atos não cooperativos da atividade vinícola. 
APURAÇÃO DO LUCRO DO ATO NÃO 

COOPERATIVO – 2002   LANÇAMENTOS CONTÁBEIS  DÉBITO   CRÉDITO  

D  Vendas de produtos - Mercado interno  
   

1.108.393,95    

D  Vendas de produtos - Mercado externo  
      

102.114,22    

C  Lucro  liquido do exercício - Atividade A    
   

1.210.508,17  

        

D  Lucro  liquido do exercício - Atividade A  
   

1.067.708,46    

C  Deduções das receitas – mercado interno    
      

234.328,43  

C  Custo dos produtos vendidos    
      

598.242,89  

D  Despesas comerciais variáveis    
       

82.359,53  

D  Despesas comerciais fixos    
      

102.813,31  

C  Despesas gerais e administrativas    
       

47.223,50  

C  Despesas financeiras    
        

2.740,80  

        

C  Receitas financeiras  
       

16.436,10    

C  Outras receitas e despesas  
       

42.000,00    

C  Resultados não operacionais   
       

60.102,00    

C  Lucro  liquido do exercício - Atividade A    
      

118.538,10  

        

D  Lucro  liquido do exercício - Atividade A  
       

81.901,21    

C  Provisão para o imposto de renda    
       

45.500,67  

C  Provisão para a contribuição social    
       

36.400,54  

        

D  Lucro  liquido do exercício - Atividade A  
      

179.436,60    

Encerramento das contas de resultado 
(receitas, custos e despesas) do ato não 
cooperativo. Sua apuração e destinação 
legal e estatuária. 

C  Lucro líquido do exercício à disposição da Assembléia    
      

179.436,60  

Observe-se pelo Quadro 4.6 que enquanto a Sobra do ato cooperativo não sofre tributação, 

o Lucro do ato não cooperativo, por força do art. 111, da Lei n.° 5.764/71, é tributado pelo 

Imposto de Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

O Quadro 4.7, a seguir, contém os lançamentos contábeis relacionadas à apuração e do 

lucro do exercício correspondente à segunda atividade desempenhada pela Cooperativa, a 

revenda de sucos cítricos, da Atividade - B. Após a apuração o lucro líquido dessa 

atividade é colocado à disposição da assembléia geral, a exemplo dos lançamentos 

apresentados anteriormente no Quadro 4.6: 
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Quadro 4.7: Apuração do Lucro do exercício, em decorrência dos atos não cooperativos da atividade vinícola. 
LUCRO DO ATO NÃO 

COOPERATIVO – ATIVIDADE "B" – 
2002   LANÇAMENTOS CONTÁBEIS  DÉBITO   CRÉDITO  

D  Receita bruta - mercado interno  
      

732.218,71    

C  Lucro  liquido do exercício - Atividade B    
      

732.218,71  

        

D  Lucro  liquido do exercício - Atividade B  
     

682.947,33    

C  Deduções das receitas - mercado interno    
      

136.558,79  

C  Custo dos mercadorias vendidas    
      

402.720,29  

D  Despesas comerciais variáveis           51.255,31  

D  Despesas comerciais fixos           62.190,27  

C  Despesas gerais e administrativas           28.564,81  

C  Despesas financeiras             1.657,87  

        

C  Receitas financeiras           9.941,96    

C  Lucro  liquido do exercício - Atividade B             9.941,96  

        

D  Lucro  liquido do exercício - Atividade B         14.211,20    

C  Provisão para o imposto de renda             8.882,00  

C  Provisão para a contribuição social             5.329,20  

        

D  Lucro  liquido do exercício - Atividade B         45.002,13    

Encerramento das contas de resultado 
(receitas, custos e despesas) do ato 
não cooperativo. Sua apuração e 
destinação legal e estatuária. 

C  Lucro líquido do exercício à disposição da Assembléia           45.002,13  

D Realização da reserva de reavaliação          7.081,81    
Ajustes do Lucro líquido apurado por 
atividade, transferido para a conta de 
Saldo à Disposição da Assembléia, no 
Patrimônio Líquido.  

C 
 Lucro líquido do exercício à disposição da Assembléia             7.081,81  

D  Lucro líquido do exercício à disposição da Assembléia  
      

231.520,54    
Destinações legais e estatutárias, 
calculadas a partir do Lucro líquido do 
exercício ajustado pelas reversões 
contábeis. C  Reserva de FATES (Art. 87, Lei 5764/71)    

      
231.520,54  

Os Quadros 4.6 e 4.7 apresentam os lançamentos contábeis que registram a formação e a 

destinação do Lucro Líquido do Exercício originado de operações praticadas com terceiros 

não associados da Cooperativa, no desempenho de suas atividades. Esses procedimentos 

contábeis refletem a lógica contida no fluxograma dos atos não cooperativos da Figura 

4.11, que, pela sua relevância no contexto operacional das sociedades cooperativas, insere-

se como tópico destacado no desenvolvimento do presente estudo. Na seqüência serão 

apresentadas as Demonstrações Contábeis que foram elaboradas a partir dos lançamentos 

contábeis desta subseção, seguindo rigorosamente os preceitos contidos na NBC T 10.8. 
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4.2.4 Apresentação do conjunto das demonstrações contábeis do caso estudado 

Esta subseção, a que finaliza este capítulo, tem por finalidade apresentar o conjunto das 

demonstrações contábeis extraídas das operações desenvolvidas neste trabalho, seguindo 

determinações contidas em normas específicas de contabilidade. Para o Conselho Federal 

de Contabilidade, Norma Brasileira de Contabilidade T - 1 que trata das características da 

informação contábil, as Demonstrações Contábeis são destinadas aos usuários da 

contabilidade, devendo ter, dentre outras, as características da compreensibilidade, 

relevância, confiabilidade e comparabilidade.  

Em relação aos conceitos e regras sobre o conteúdo, estrutura e nomenclatura das 

demonstrações contábeis, são as normas NBC T 3 e NBC T 10.8 que os estabelecem, 

assim como determinam quais são as Demonstrações Contábeis que devem ser divulgadas 

pelas entidades cooperativas, quais sejam: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração de 

Sobras ou Perdas; (iii) Demonstração das Mutações Patrimoniais; (iv) Demonstração das 

Origens e Aplicações de Recursos; e (v) as Notas Explicativas às Demonstrações 

Contábeis. Por tratar-se de um conjunto de demonstrações contábeis, cada uma das 

demonstrações que compõem esse conjunto, será ordenadamente apresentada no final da 

presente subseção. Nesta seqüência serão efetivadas as considerações conceituais 

necessárias, bem como o exame das vinculações existentes com o presente trabalho.     

i. Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial evidencia os componentes patrimoniais de modo a possibilitar aos 

seus usuários a adequada interpretação das suas posições patrimonial e financeira, 

comparativamente com o exercício anterior. 

Na subseção 4.2.3, deste capítulo, foram examinadas relevantes operações envolvendo a 

movimentação de contas patrimoniais, cujos reflexos no Balanço Patrimonial da 

Cooperativa devem ser destacados: a primeira refere-se à composição dos estoques de 

produtos em elaboração e prontos apresentados nas Tabelas 4.7 e 4.8 e na Figura 4.6; a 

segunda diz respeito à transitoriedade com que circularam pelas contas correntes dos 

associados, no Passivo Circulante e sem repercussão patrimonial, dos Ingressos e dos 

Dispêndios dos atos cooperativos, cuja síntese foi retratada na Figura 4.9; e, a terceira, diz 

respeito às Reservas de Sobras constituídas a partir das destinações estatutárias 
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apresentadas na Figura 4.10 e que serão detalhadas na Demonstração das Mutações 

Patrimoniais no final desta subseção. 

Além das repercussões patrimoniais de natureza eminentemente técnicas referidas no 

parágrafo anterior, o Balanço Patrimonial das entidades cooperativas enseja outras 

discussões essencialmente conceituais. Uma dessas discussões está relacionada com a 

aplicação do Princípio da Entidade nas cooperativas, haja vista a confusão que se 

estabelece em relação às figuras dos associados e da própria sociedade cooperativa. Essa 

discussão será aprofundada quando forem lançadas as conclusões sobre este estudo, no 

próximo capítulo. 

ii. Demonstração de Sobras ou Perdas 

A NBC T 10.8 altera a denominação da Demonstração do Resultado da NBC T 3.3 para 

Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual evidencia, separadamente, a composição do 

resultado do exercício, considerando os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato 

cooperativo; e das receitas, custos e despesas do ato não cooperativo. Eles são 

demonstrados segregadamente de acordo com as atividades desenvolvidas pela entidade 

Cooperativa. 

A Figura 4.8 da subseção anterior apresentou a composição do resultado do exercício, 

segregando por atividades desenvolvida pela Cooperativa, a Sobra do exercício decorrente 

dos atos cooperativos praticados, e o Lucro Líquido do exercício resultante da prática dos 

atos não cooperativos. A Demonstração de Sobras ou Perdas que será apresentada no final 

desta seção detalhará o conteúdo contemplado pela Figura 4.8. 

iii. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Essa demonstração fornece a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas 

contas que compõem o Patrimônio Líquido. Tratam-se de informações que complementam 

os demais dados constantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Sobras ou 

Perdas. 

Na elaboração dessa demonstração, são observadas as disposições da NBC T 3.5 e a 

terminologia própria aplicável às Entidades Cooperativas, com destaque para a conta de 

Sobras ou Perdas à Disposição da Assembléia Geral. É para essa conta que será transferido 
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o resultado do exercício composto pelas Sobras ou perdas decorrentes dos atos 

cooperativos e pelo Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício auferido na pratica dos atos 

não cooperativos, conforme consta da Demonstração de Sobras ou Perdas.  

Nas Figuras 4.10 e 11 da seção anterior, foram retratados os fluxos dos valores que 

circulam pela conta de Saldo à Disposição da Assembléia a partir da formação do 

resultado do exercício, até a data da realização da Assembléia Geral, ocasião em que os 

associados deliberam sobre as destinações legais e estatutárias das Sobras ou Perdas e dos 

Lucros ou Prejuízos do Exercício. 

As notas explicativas 11 e 12, no final desta seção, descreverão detalhadamente a 

formação e a destinação do Saldo à Disposição da Assembléia resultante da movimentação 

das operações contempladas neste exercício contábil.    

iv. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, mais conhecida  por Doar, tem 

por objetivo apresentar, de forma ordenada e sumariada, principalmente as informações 

relativas às operações de financiamento e investimento da Cooperativa durante o exercício, 

e evidenciar as alterações na sua posição financeira. 

Na elaboração desta demonstração serão observadas as disposições da NBC T 3.6 e a 

terminologia própria aplicável às Entidades Cooperativas. 

v. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que 

contenham pelo menos as informações descritas no item 10.8.7.2 da NBC T 10.8. Na 

seqüência serão apresentadas as Demonstrações Contábeis que compõem o presente 

exercício contábil, juntamente com as Notas Explicativas correspondentes. Encerra-se, 

dessa forma, o quarto capítulo desta dissertação, que teve por finalidade apresentar o 

desenvolvimento do estudo de caso envolvendo a aplicabilidade da NBC T 10.8 numa 

Cooperativa Vinícola em funcionamento. 

No próximo capítulo, o último deste trabalho, se consolidará os conteúdos estudados, além 

de se concluir para atingir os objetivos inicialmente estabelecidos, destacando-se as 

contribuições e as possíveis sugestões para futuras pesquisas sobre o tema proposto. 
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4.2.5 Balanço Patrimonial dos exercícios de 2002 e 2001 
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4.2.6 Demonstrações de Sobras ou Perdas dos exercícios de 2002 e 2001  
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4.2.7 Demonstrações das origens a aplicações de recursos dos exercícios de 2002 e 2001 
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4.2.8 Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios de 2002 e 2001 
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4.2.9 Notas explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios de 2002 e 2001 
 

COOPERATIVA VINÍCOLA LTDA. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
Em 31 de dezembro de 2002 e 2001 

 
 
 
1 – Contexto operacional 
 
A Cooperativa Vinícola Ltda. é uma sociedade cooperativa regida pela Lei n. 5.764/71 e tem como
finalidade a prestação de serviços a seus associados, possibilitando-lhes o acesso aos mercados 
interno e externo para a colocação dos produtos industrializados a partir de suas produções
agrícolas entregues na Cooperativa. 
 
Abastecendo o mercado brasileiro de vinhos, a Cooperativa vem consolidando cada vez mais, sua 
participação no mercado interno, ao mesmo tempo em que amplia a comercialização de vinhos no 
mercado externo, conforme demonstra a evolução da quantidade de garrafas vendidas nesses dois 
últimos exercícios: 
 

• Vinhos comercializados no ano de 2001:   
§ Mercado interno       284.858 
§ Mercado externo           35.208    320.066 

 
• Vinhos comercializados no ano de 2002:   

§ Mercado interno    1.239.426 
§ Mercado externo         192.443 1.431.869 

 
• Vinhos comercializados no ano de 2002:   

§ Mercado interno      335,10% 
§ Mercado externo        446,59%   347,37% 

 
A partir deste exercício a Cooperativa passou a comercializar sucos de laranja adquirido de 
terceiros - inicialmente em fase experimental - como parte de um projeto de diversificação de suas 
linhas de produtos, consistindo na produção e na comercialização de sucos de uvas e de laranjas.    
 
2 – Principais atividades desenvolvidas 
 
No exercício findo de 2002 a Cooperativa recebeu e processou 7,4 mil toneladas de uvas, 
equivalente a 93% de sua capacidade instalada, sendo que, desse total, 89,6% são viníferas
produzidas e entregues por associados e o restante 10,40% em produção adquirida de terceiros não 
associados. 
 
Nos últimos exercícios a Cooperativa vem empreendendo esforços junto ao quadro social, através 
do seu Departamento Agrícola, em pesquisas, no desenvolvimento e no plantio experimental de
viníferas selecionadas, destinadas a suprir sua demanda de produção, atualmente atendida por 
terceiros não associados a um elevado custo, especialmente o tributário.  
 
Dos dispêndios realizados com Assistência Técnica, Educacional e Social no exercício – R$ 
145.632,00 - 90% desse valor foram investidos em pesquisas e assistência técnica pelo 
Departamento Agrícola.  
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3 – Forma de apresentação das Demonstrações Contábeis 
 
Na elaboração das Demonstrações Contábeis foram respeitadas as Resoluções do Conselho Federal 
de Contabilidade, no que concerne à aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente da NBC T 10.8 – Das Entidades Cooperativas, 
com observância, também, dos preceitos contidos na Lei 5.764/71 que consolidou a Política 
Nacional do Cooperativismo no Brasil. 
 
Dentre as Demonstrações Contábeis a que requer especial atenção do usuário da informação 
contábil é a Demonstração de Sobras ou Perdas que, ao demonstrar a composição dos resultados
dos exercícios, segrega-os de acordo com as atividades desenvolvidas pela Cooperativa, ao mesmo 
tempo em que, por atividade, também, segrega em nomenclaturas próprias os atos cooperativos dos 
atos não cooperativos.  
 
Por conseqüência das especificidades que envolvem a natureza e os fins das sociedades 
cooperativas, o uso de nomenclaturas próprias verifica-se, também, nas demais demonstrações 
contábeis.  
 
4 – Principais práticas contábeis adotadas 
 
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade cooperativa são: 
 

a) Estoques -  estão demonstrados pelos dispêndios e custos de aquisição ou produção e não 
superam o valor líquido de realização; 

 
b) Ativo Imobilizado – está demonstrado ao custo de aquisição ou construção e reavaliação,

deduzido da depreciação acumulada, atualizado monetariamente até 31 de dezembro de 
1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam 
em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela 
legislação tributária ou com base em laudo técnico de peritos avaliadores. As taxas de 
depreciação são as seguintes, considerando sua utilização normal de um turno de trabalho: 
Prédios – 4%; Máquinas e equipamentos – 10%; Móveis e utensílios – 10%. 

 
c) Investimentos – a participação relevante em controlada é avaliada pelo método da 

equivalência patrimonial. A participação em outra sociedade cooperativa é registrada pelo 
custo de aquisição, conforme determina o art. 88 da Lei 5.764/71 e o item 10.8.2.2 da NBC 
T 10.8; 

 
d) Empréstimos e financiamentos – são atualizados pelas variações monetárias incorridas até 

a data do Balanço e os juros respectivos transcorridos estão provisionados. As variações 
monetárias e os juros são apropriados em despesas financeiras; 

 
e) Imposto de renda e a Contribuição social sobre o lucro líquido – estão provisionados no 

exercício dentro do regime de competência, sobre o resultado tributável obtido nas 
operações realizadas com a produção adquirida de terceiros não associados da cooperativa, 
os denominados atos não cooperativos; 

 
f) Contribuições Sociais – as contribuições sociais para Programa Integração Social - PIS e 

para o financiamento da seguridade social - COFINS incidentes sobre os Ingressos de 
Associados foram provisionados, mensal e anualmente, dentro do regime de competência.   
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5 – Apresentação analítica dos principais grupos de contas 
 

Estoques      2002   2001 
 
 Produtos prontos    2.925.644,41   - 
 Produtos em elaboração    1.905.274,35     843.432,10 
 Mercadorias para revendas      120.816,09     200.000,00 
             Materiais de embalagem      250.000,00     150.000,00 
 Materiais de usos diversos        15.000,00       50.000,00 
 Total dos estoques    5.216.735,09  1.243.432,10 
 

Imobilizado      2002   2001 
 
 Terrenos        600.000,00     500.000,00 
 Prédios      2.400.000,00  2.000.000,00 
 Máquinas e equipamentos   2.819.446,67  3.000.000,00 
 Móveis e utensílios       180.000,00     180.000,00 
 Soma dos bens em operação   5.999.446,67  5.680.000,00 

( - ) Depreciações acumuladas             (1.573.944,67)           (1.194.000,00) 
 Total do imobilizado    4.425.502,00  4.486.000,00 
 
6 – Investimentos 
 
A Cooperativa mantém participação relevante em sociedade controlada denominada Vinícola Vale 
do Rio São Francisco Ltda., no percentual de 90% do seu capital subscrito e integralizado, cujo 
valor em 31 de dezembro de 2002 era de R$ 1.500.000,00 dividido em 1.500.000 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma. 
 
A demonstração dos valores que envolvem essa participação societária, na data do encerramento 
do exercício de 2002, era a seguinte: 
 

1. Valor da participação de 90% sobre o capital 
social de R$ 1.500.000,00 :      R$ 1.350.000,00 

2. Patrimônio líquido da sociedade controlada    R$ 1.602.222,22 
3. Equivalência patrimonial – 90% do valor 

 do patrimônio líquido de R$ 1.602.222,22    R$ 1.442.000,00 
4. Lucro líquido do exercício apurado pela controlada   R$      46.666,67 
5. Valor da participação no resultado apurado pela 

            controlada – 90% sobre R$ 46.666,67     R$      42.000,00 
6. Ajuste no valor do investimento na sociedade 

Controlada:  R$ 1.442.000,00 – R$ 1.400.000,00   R$      42.000,00 
 
7 – Imobilizado  
 
     Custo de  Depreciação 
     aquisição  acumulada  Total 
 

Terrenos      600.000,00     -    600.000,00 
Prédios          2.400.000,00     320.000,00 2.080.000,00 
Máquinas e equipamentos 2.819.446,67  1.181.944,67 1.637.502,00 
Móveis e utensílios     180.000,00                   72.000,00    108.000,00 
Total     5.999.446,67  1.573.944,67 4.425.502,00 
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8 – Empréstimos e financiamentos 
 
Banco do Brasil S/A – Empréstimo contraído para o financiamento da ampliação das instalações 
industriais, especificamente para aquisição de terrenos e construção de prédios, amortizável em 12 
parcelas mensais e consecutivas vencíveis a partir de janeiro de 2004, acrescidas de juros 
prefixados calculados à taxa de 8,68% ao ano. Os juros incorridos durante o período de carência 
(31/10/2002 a 30/12/2003) serão capitalizados e exigidos juntamente com o valor do principal 
liberado no valor de R$ 493.000,00. A garantia da operação consiste de Terrenos e Prédios 
avaliados pelo credor em R$ 800.000,00.   
 
9 - Responsabilidades e Contingências 
 
A Cooperativa tem contingências fiscais em andamento que envolve responsabilidade contingente 
provisionada no valor total de R$ 255.313,00. 
 
Com base na análise individual de cada processo, e tendo como suporte o parecer jurídico dos seus 
advogados, a Cooperativa contabilizou uma Provisão para Riscos Fiscais e Outras Contingências 
de R$ 209.846,00 para COFINS e R$ 45.467,00 para o PIS sobre o faturamento.  
 
Mediante liminar obtida junto a Primeira Vara da Justiça Federal de Caxias do Sul – RS, a 
Cooperativa vem depositando, judicial e mensalmente, as contribuições sociais provisionadas, 
totalizando a importância de R$ 234.037,00 em 31 de dezembro de 2002.    
 
10 – Capital Social 
 
Em 31 de dezembro de 2002 o capital social subscrito e integralizado é de R$ 800.000,00, dividido 
em 4.000 quotas-partes no valor nominal de R$ 200,00 cada uma.   
 
11 -  Discriminação das Reservas 
 
O saldo da Reserva de Equalização totalizava, em 31 de dezembro de 2002, a importância de R$ 
4.378.572,66. Essa reserva foi constituída mediante a contabilização da correção monetária do 
capital social realizado da Cooperativa até 31 de dezembro de 1995, conforme determinações 
contidas nas legislações fiscal e societária vigentes à época, combinadas com a Resolução n?  27/84 
do extinto Conselho Nacional do Cooperativismo – CNC. 
 
A Cooperativa mantém o registro individualizado, por associado e em razões auxiliares, do valor 
da correção monetária das quotas-partes que compõem o seu Capital Social. 
 
As Reservas de Sobras foram constituídas no exercício a partir das disposições contidas no art. 28 
de Lei 5.764/71 e reguladas pelos arts. 25 a 28 dos Estatutos Sociais da Cooperativa, sobre as
Sobras líquidas do exercício no valor de R$ 1.233.386,37, ajustadas pela reversão dos dispêndios 
com assistência técnica, educacional e social de R$ 145.632,00, mais a realização proporcional ao 
ato cooperativo da reserva de reavaliação de prédios no valor de R$ 64.918,19, totalizando, desta 
forma, a base de cálculo de R$ 1.443.936,56. Individualmente as destinações às Reservas
consistiram-se nos seguintes valores: 
 

a) Reserva Legal – foi constituída no valor de R$ 144.393,66 com base no percentual de 10% 
sobre o total das Sobras líquidas ajustadas do exercício. A Reserva Legal é indivisível e 
nenhum limite obsta a sua constituição, destina-se, além de propiciar o desenvolvimento da 
Cooperativa, reparar perdas que eventualmente venham a ocorrer nas suas atividades. O 
saldo da Reserva Legal em 31 de dezembro de 2002 totalizava R$ 160.462,91; 
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a) Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social –  em 31 de dezembro de 2002 o 
saldo desta reserva totalizava R$ 328.950,41. No exercício foi contabilizada a importância 
de R$  303.717,37 cuja composição compreende: (i) R$ 72.196,83 resultantes da aplicação 
do percentual de 5% sobre o total das Sobras líquidas ajustadas do exercício; mais (ii) R$ 
224.438,73 pelo acréscimo do Lucro líquido do exercício advindo do resultado com os atos 
não cooperativos; (iii) R$ 7.081,81 correspondentes ao valor da realização proporcional 
aos atos não cooperativos da reserva de reavaliação  de prédios. 

 
Por fim, foram deduzidas do saldo dessa Reserva a importância de R$ 145.632,00 relativas 
aos dispêndios com assistência técnica, educacional e social realizados no exercício. Trata-
se de uma reserva indivisível cuja finalidade é prestar a  Assistência Técnica Educacional e 
Social aos associados da Entidade Cooperativa; 

 
b) Reserva Estatutária –  foi destinada para esta reserva a importância de R$ 505.377,80 

obtida pela aplicação do percentual de 35% sobre o total das Sobras líquidas ajustadas do 
exercício. Trata-se de uma reserva indivisível cuja finalidade específica, conforme dispõe o 
Estatuto Social é o investimento na ampliação das instalações industriais e a diversificação 
da sua linha de produtos. O saldo desta reserva é de R$ 641.966,49; 

 
12 -  Sobras à Disposição da Assembléia 
 
O total das Sobras líquidas do exercício resultante da comercialização de vinhos, industrializados 
com uvas produzidas e entregues por associados à Cooperativa, é de R$ 1.233.386,37. Às Sobras 
líquidas do exercício foram feitos os ajustes e destinações descritas na Nota – 11, tudo em 
conformidade com os Estatutos Sociais da Cooperativa, e foram demonstrados, detalhadamente, na 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
 
Além das destinações estatutárias mencionadas a Cooperativa antecipou, por decisão da última 
Assembléia Geral e ao longo do exercício findo de 2002, a importância de R$ 240.656,09 por 
conta das Sobras líquidas a serem apuradas deste exercício. 
 
Diante do exposto remanesce o Saldo à Disposição da Assembléia Geral de R$ 481.312,19.  
 
13 - Critérios utilizados para a distribuição dos dispêndios e dos custos e despesas 
operacionais 
 
Na formação do valor dos estoques de produtos prontos e em elaboração, a Cooperativa utiliza o 
sistema baseado no custeio por absorção. Desta forma os materiais diretos são alocados 
diretamente aos produtos industrializados e os gastos gerais de fabricação, inclusive a mão-de-obra 
direta e os materiais indiretos, são apropriados aos produtos em função dos tempos operacionais 
incorridos no processo de industrialização. 
 
A distribuição da matéria-prima entregue por associados e as adquiridas de terceiros, são 
distribuídas proporcionalmente aos produtos, em função do peso bruto da produção agrícola 
recebida por safra e por tipos de uvas. 
 
Os dispêndios e despesas operacionais são distribuídos aos atos cooperativos e não cooperativos, 
de duas formas: (i) diretamente aos ingressos e receitas brutas correspondentes, quando 
perfeitamente identificáveis; (ii) indiretamente e na proporção dos ingressos e receitas brutas, 
quando não alocáveis diretamente.   
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5 CONCLUSÕES 

As principais conclusões deste estudo são oriundas principalmente do capítulo 4 

sustentado na fundamentação teórica dos capítulos 2 e 3. No capítulo 4 estão os elementos 

fundamentais e basilares para a aplicação da NBC T 10.8 em uma situação concreta, isto é, 

em uma cooperativa “real”, que é a situação de estudo de caso proposto e realizado neste 

trabalho. Nos próximos parágrafos se retomam, de forma mais resumida, os principais 

pontos conclusivos do capítulo 4, e por conseqüência do trabalho, que ajudam a encontrar 

perspectivas de solução ao questionamento formulado (o problema de pesquisa) desta 

investigação como um todo. 

Como observação preliminar, é interessante destacar que a NBC T 10.8 preenche uma 

lacuna histórica muito expressiva na contabilidade brasileira. Essa lacuna existe desde a 

promulgação da Lei n°. 5.764/71, e tem origem na diferenciação das sociedades 

cooperativas em relação às demais sociedades, conferida por essa lei. A Lei n°. 5.764/71 

estabeleceu características peculiares às sociedades cooperativas que repercutiram no 

modelo contábil a ser por elas implementado. Desde a promulgação dessa lei, em 1971, até 

o final de 2001, praticamente 30 anos, as cooperativas praticaram a contabilidade no estilo 

da contabilidade tradicional aplicável às demais sociedades. 

A NBC T 10.8 trouxe inovações que, se não solucionam de vez a referida lacuna, ajudam a 

definir um tratamento contábil que contempla a observância dos Princípios Fundamentais 

de Contabilidade e dos preceitos legais da Lei n.° 5.764/71. Essas inovações podem ser 

sintetizadas em cinco pontos principais. 

1. Segregação contábil das operações decorrentes da prática dos atos cooperativos 

(por conta e em nome dos associados) e não cooperativos (por conta e em nome da 

cooperativa). 

2. Em conseqüência dessa segregação, a norma determina que as receitas, os custos 

e as despesas até então contabilizados com essas denominações sejam redefinidas 

para nomenclaturas próprias: a) para as receitas, pertencentes aos associados da 

cooperativa, na prática de atos cooperativos, a classificação contábil, a 

nomenclatura passa a ser definida como ingressos; b) para os custos e as despesas 
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contraídas pela Cooperativa por conta de seus associados, na prática de atos 

cooperativos, passam a ser definidos como dispêndios. 

3. A segregação contábil de atos cooperativos e não cooperativos mencionada 

determina que na apuração do resultado econômico decorrente desses atos tenham 

nomenclaturas específicas. Os eventuais superávits (resultados positivos) de atos 

cooperativos são denominados de sobras, enquanto os relativos aos atos não 

cooperativos são chamados de lucros. Os eventuais déficits (resultados negativos) 

de atos cooperativos são chamados de perdas, enquanto que os déficits de atos não 

cooperativos são chamados de prejuízos. 

4. Face à segregação e à denominação do resultado de cada ato praticado, as 

destinações legais e estatutárias passam a ser definitivamente compostas segundo 

determinações da Lei n°. 5.764/71. Em outras palavras, não há mais o risco de se 

confundir os resultados na ocasião das destinações, de serem feitas destinações 

indevidas dos resultados dos atos praticados, sejam atos cooperativos e não 

cooperativos. 

5. A NBC T 10.8, ao determinar, no seu item 10.8.2.7, que “as perdas apuradas no 

exercício não cobertas pela Reserva Legal serão rateadas entre os associados, 

conforme disposições estatutárias e legais, e registradas individualmente em contas 

do Ativo, após deliberação da Assembléia Geral”, ela resgata a importância com 

que se reveste o conteúdo do Art. 89 da Lei n°. 5.764/71, que limita a ocorrência 

dos dispêndios (das despesas gerais por conta dos cooperados) ao total dos 

ingressos (receita de cooperados) somados ao saldo da Reserva Legal. Portanto, 

ultrapassando esse limite, as perdas (prejuízos) remanescentes serão 

obrigatoriamente suplantados pelos associados cooperados. 

A NBC T 10.8 conferiu maior relevância às demonstrações contábeis, notadamente à 

Demonstração de Sobras ou Perdas e à Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido, possibilitando ao usuário da informação contábil uma melhor interpretação 

técnica, além da transparência dos atos praticados na gestão da cooperativa. Do mesmo 

modo, as notas explicativas também incorporam transparência e esclarecimento 

necessários sobre a situação patrimonial e sobre os atos de gestão praticados na 

cooperativa. 
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Relativamente ao problema de pesquisa desta investigação, que versava sobre a NBC T 

10.8 e os Princípios Fundamentais de Contabilidade, entende-se que as principais 

conclusões trazidas a lume neste trabalho são as seguintes. Primeira, a norma parte do 

entendimento doutrinário de que cooperativa não tem receitas por serem uma extensão 

(prolongamento) de seus associados e por se caracterizarem como prestadoras diretas de 

serviços exclusivas aos seus associados. Segunda, pelo fato de não ter receita, não tem 

lucro nem despesa, pois tudo pertence ao associado (isto em relação ao ato cooperativo); se 

ela praticar ato não cooperativo, aí ela estará agindo em nome próprio, passando a executar 

uma atividade lucrativa, e como tal, apura lucro ou prejuízo em razão de a ela pertencerem 

as receitas, os custos e as despesas. Terceira, a norma dá tratamento adequado às 

destinações sociais dos lucros ou prejuízos, e das sobras ou perdas. Quarta, dos sete 

Princípios Fundamentais de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n°. 750/93, 

aqueles que poderiam sofrer alguma restrição (conflito) de sua aplicação em função da 

NBC T 10.8 nas entidades cooperativas seriam o Princípio da Entidade e o Princípio da 

Competência, à luz do que preconiza SÁ (2000). 

O Princípio da Entidade, pelo fato de o patrimônio dos associados estar na entidade e por 

ela ser gerido. A gestão patrimonial é destinada exclusivamente aos associados e não à 

própria entidade. A destinação do acervo patrimonial é universal (isto é, para todos os 

associados) e está voltada para a prestação não onerosa de serviços aos associados. O 

patrimônio é movimentado em função do interesse destes associados e não em função do 

interesse da entidade, isto é, ele não é autônomo em relação à figura (pessoa) dos 

associados. 

O Princípio da Competência, por não bastar haver a correlação de receitas, custos e 

despesas. É preciso que se considere por natureza que essa correlação se refere aos 

associados, e não à entidade. Trata-se de uma outra lógica em relação aos associados. O 

resultado da gestão é destes e não da entidade. Esse resultado, quando for dos associados, 

se chama de sobra; quando não é de associados (ato não cooperativo), é lucro ou prejuízo. 

Quanto aos objetivos propostos para esta investigação, entende-se que eles no seu conjunto 

foram alcançados. Sem individualizá-los, destaca-se que, neste trabalho, foram executadas 

as seguintes etapas. Primeiro, foi apresentado um exercício intenso sobre a aplicação da 

NBC T 10.8, em toda a sua abrangência, com base em fatos contábeis reais da Cooperativa 

Vinícola Aurora Ltda., dele se extraindo as conclusões pertinentes. Ao longo da 
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apresentação dos resultados se fizeram os comentários e as conclusões parciais, 

fundamentados principalmente no conteúdo dos capítulos 2 e 3. Segundo, esses resultados 

e as suas repercussões estão apresentados em Demonstrações Contábeis que consistem em 

uma consolidação do formato das demonstrações contábeis prescritas na norma. Destaca-

se que neste trabalho se apresentaram modelos de demonstrações contábeis a partir da 

referida norma. E, por último, e não menos importante, tudo isso foi suportado em revisão 

de literatura sobre contabilidade e cooperativismo, conforme se destacou anteriormente. 

Como principais contribuições deste estudo, destaca-se que pelo fato do imediatismo da 

norma, face à não existência de um modelo padronizado imediatamente aplicável, a 

contabilidade das cooperativas não dispunha de elementos para aplicar o conteúdo da NBC 

T 10.8. Essa norma não contempla modelos, nem padrões de procedimentos, ela trata 

exclusivamente da temática a que se propõe, aborda aspectos técnicos, sem contemplar 

modelos ou determinar formas de como fazer. A contribuição deste estudo se refere 

também a desenvolver procedimentos contábeis adequados ao conteúdo dessa norma. 

Outra contribuição deste trabalho é a demonstração de como podem ser contabilizados os 

ingressos e os dispêndios nas contas correntes dos associados, o modo como se os 

apresenta contabilmente nessas contas correntes e as repercussões patrimoniais 

decorrentes. 

A respeito de possíveis investigações futuras sobre o tema, uma possibilidade seria 

desenvolver outros estudos de caso que contemplassem a aplicabilidade da NBC T 10.8 a 

outros ramos de cooperativas, como de trabalho, de crédito, de eletrificação rural, de 

operadoras de planos de saúde, entre outros. Uma segunda possibilidade seria contemplar 

aspectos tributários relacionados às esferas federal, estadual e municipal, com o uso da 

referida norma. 
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ANEXO 
 
 
 
Anexo 1 – Resolução n.° CFC n.° 920/01, de 19 de dezembro de 2001. Aprova a NBC T 10.8 

– Entidades Cooperativas 
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RESOLUÇÃO CFC N° 920 

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 

APROVA, DA NBC T 10 - DOS ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS EM 
ENTIDADES DIVERSAS, O ITEM: 

NBC T 10.8 – ENTIDADES COOPERATIVAS. 

 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições 
legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações 
Técnicas constituem corpo de doutrina contábil que estabelece regras de procedimentos 
técnicos a serem observadas quando da realização de trabalhos; 

CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos de instituições com 
as quais o Conselho Federal de Contabilidade mantém relações regulares e oficiais está de 
acordo com as diretrizes constantes dessas relações; 

CONSIDERANDO o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, instituído pela Portaria CFC nº 10/01, bem como o intenso 
auxílio desempenhado pelos profissionais que o compõem representando, além desta 
Entidade, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto Brasileiro 
de Contadores, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministério da Educação, a Secretaria 
da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria Federal de Controle e a 
Superintendência de Seguros Privados; 

CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de Contabilidade 
elaborou o item 10.8 - Entidades Cooperativas da NBC T 10 - Dos Aspectos Contábeis 
Específicos em Entidades Diversas; 

CONSIDERANDO a decisão da Câmara Técnica no Relatório nº 58, de 28 de 
novembro de 2001; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.8 - Entidades 
Cooperativas. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Brasília, 19 de dezembro de 2001. 

 

Contador José Serafim Abrantes 

Presidente Publicada no DOU em 03.01.2002 e republicada em 09.01.2002. 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

NBC T 10 - DOS ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS EM ENTIDADES 
DIVERSAS 

NBC T 10.8 - ENTIDADES COOPERATIVAS 

10.8.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.8.1.1 - Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de 
registro das variações patrimoniais e de estrutura das demonstrações contábeis, e as 
informações mínimas a serem incluídas em notas explicativas para as Entidades Cooperativas, 
exceto às que operam Plano Privado de Assistência à Saúde conforme definido em Lei. 

10.8.1.2 - Entidades Cooperativas são aquelas que exercem as atividades na forma de 
lei específica, por meio de atos cooperativos, que se traduzem na prestação de serviços diretos 
aos seus associados, sem objetivo de lucro, para obterem em comum melhores resultados para 
cada um deles em particular.Identificam-se de acordo com o objeto ou pela natureza das 
atividades desenvolvidas por elas, ou por seus associados. 

10.8.1.3 - Aplicam-se às Entidades Cooperativas os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a NBC T 2 e a NBC T 
4, com as alterações tratadas nos itens 10.8.5.1, 10.8.6.1 e 10.8.7.1, bem como todas as suas 
Interpretações e os Comunicados Técnicos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

10.8.1.4 - A movimentação econômico-financeira decorrente do ato cooperativo, na 
forma disposta no estatuto social, é definida contabilmente como ingressos e dispêndios 
(conforme definido em lei). Aquela originada do ato não-cooperativo é definida como 
receitas, custos e despesas. 

10.8.1.4.1 - As receitas e os ganhos, assim definidos no item 3.3.2.1, a, da NBC T 3.3, 
bem como as demais rendas e rendimentos, nesta norma ficam denominados de ingressos. 

10.8.1.4.2 - Os custos dos produtos ou mercadorias fornecidos (vendidos) e dos 
serviços prestados, as despesas, os encargos e as perdas, pagos ou incorridos, assim definidos 
no item 3.3.2.1, b, da NBC T 3.3, ficam denomina dos dispêndios. 

10.8.1.5 - O exercício social das Entidades Cooperativas é fixado em seus estatutos 
sociais. 

10.8.1.6 - O capital social das Entidades Cooperativas é formado por quotas-partes, 
que devem ser registradas de forma individualizada por se tratar de sociedade de pessoas, 
segregando o capital subscrito e o capital a integralizar, podendo, para tanto, ser utilizados 
registros auxiliares. 

10.8.1.7 - Nas Entidades Cooperativas, a conta Capital Social é movimenta da por: 

a) livre adesão do associado, quando de sua admissão, pelo valor das quotas-partes 
fixado no estatuto social; 

b) pela subscrição de novas quotas-partes, pela retenção estatutária sobre a produção 
ou serviço, pela capitalização de sobras e pela incorporação de reservas, exceto as indivisíveis 
previstas em lei e aquelas do item 10.8.2.12 desta norma; 

c) retirada do associado, por demissão, eliminação ou exclusão. 
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10.8.1.8 - As sobras do exercício, após as destinações legais e estatutárias, devem ser 
postas à disposição da Assembléia Geral para deliberação e, da mesma forma, as perdas 
líquidas, quando a reserva legal é insuficiente para sua cobertura, serão rateadas entre os 
associados da forma estabelecida no estatuto social, não devendo haver saldo pendente ou 
acumulado de exercício anterior. 

10.8.1.9 - As Entidades Cooperativas devem distribuir as sobras líquidas aos seus 
associados de acordo com a produção de bens ou serviços por eles entregues, em função do 
volume de fornecimento de bens de consumo e insumos, dentro do exercício social, salvo 
deliberação em contrário da Assembléia Geral. 

10.8.1.10 - A responsabilidade do associado, para fins de rateio dos dispêndios, 
perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos, até quando aprovadas as contas do 
exercício social em que se deu o desligamento. Em caso de sobras ou perdas, aplicam-se as 
mesmas condições. 

10.8.1.11 - Os elementos do patrimônio das Entidades Cooperativas serão atualizados 
monetariamente na forma prevista na Resolução CFC nº 900, de 22 de março de 2001, e 
legislações posteriores. 

10.8.1.12 - Os fundos previstos na legislação ou nos estatutos sociais, nesta norma, são 
denominados Reservas. 

10.8.2 - DO REGISTRO CONTÁBIL 

10.8.2.1 - A escrituração contábil é obrigatória. 

10.8.2.2 - Os investimentos em Entidades Cooperativas de qualquer grau devem ser 
avaliados pelo custo de aquisição. 

10.8.2.3 - Os investimentos em Entidades não-Cooperativas devem ser avaliados na 
forma estabelecida pela NBC T 4. 

10.8.2.4 - O resultado decorrente de investimento relevante em Entidades não-
Cooperativas deve ser demonstrado em conta específica. 

10.8.2.5 - O resultado decorrente de recursos aplicados para complementar às 
atividades da Entidade Cooperativa deve ser apropriado contabilmente por atividade ou 
negócio a que estiver relacionado. 

10.8.2.6 - O resultado líquido decorrente do ato não-cooperativo, quando positivo, 
deve ser destinado para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, não podendo 
ser objeto de rateio entre os associados.Quando negativo, deve ser levado à Reserva Legal e, 
se insuficiente sua cobertura, será rateado entre os associados. 

10.8.2.7 - As perdas apuradas no exercício não-cobertas pela Reserva Legal serão 
rateadas entre os associados, conforme disposições estatutárias e legais, e registradas 
individualmente em contas do Ativo, após deliberação da Assembléia Geral. 

10.8.2.7.1 - Não havendo deliberação da Assembléia Geral pela reposição das perdas 
apuradas, estas devem ser debitadas no Patrimônio Líquido na conta de Perdas Não Cobertas 
pelos Cooperados. 
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10.8.2.8 - As despesas de Assistência Técnica Educacional e Social serão registradas 
em contas de resultados e poderão ser absorvidas pela Reserva de Assistência Técnica, 
Educacional e Social em cada período de apuração. 

10.8.2.9 - Os ajustes de exercícios anteriores devem ser apresentados como conta 
destacada no Patrimônio Líquido, que será submetida à deliberação da Assembléia Geral. 

10.8.2.10 - As provisões e as contingências serão registradas em conta de resultado e, 
em contrapartida, no Passivo. 

10.8.2.11 - As provisões constituídas por Entidades Cooperativas específicas, 
destinadas a garantir ativos ou riscos de operações, deverão ser registradas em conta de 
Passivo. 

10.8.2.12 - As Reservas de Incentivos Fiscais e Reavaliação são consideradas 
indivisíveis. 

10.8.3 - DO BALANÇO PATRIMONIAL 

10.8.3.1 - O Balanço Patrimonial das Entidades Cooperativas deve evidenciar os 
componentes patrimoniais, de modo a possibilitar aos seus usuários a adequada interpretação 
das suas posições patrimonial e financeira, comparativamente com o exercício anterior. 

10.8.3.2 - A conta Capital, item 3.2.2.12, I, da NBC T 3.2, será denominada Capital 
Social. 

10.8.3.3 - A conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, item 3.2.2.12, III, da NBC T 3.2, 
será denominada Sobras ou Perdas à Disposição da Assembléia Geral. 

10.8.4 - DA DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS 

10.8.4.1 - A denominação da Demonstração do Resultado da NBC T 3.3 é alterada 
para Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual deve evidenciar, separadamente, a 
composição do resultado de determinado período, considerando os ingressos diminuídos dos 
dispêndios do ato cooperativo, e das receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo, 
demonstrados segregadamente por produtos, serviços e atividades desenvolvidas pela  
Entidade Cooperativa. 

10.8.5 - DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

10.8.5.1 - Na elaboração desta demonstração, serão observadas as disposições da NBC 
T 3.5 e a terminologia própria aplicável às Entidades Cooperativas, dispensada a elaboração 
da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - NBC T 3.4. 

10.8.6 - DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 

10.8.6.1 - Na elaboração desta demonstração serão observadas as disposições da NBC 
T 3.6 e a terminologia própria aplicável às Entidades Cooperativas. 

10.8.7 - DA DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

10.8.7.1 - A divulgação das demonstrações contábeis deve obedecer à  NBC T 6 - Da 
Divulgação das Demonstrações Contábeis. 

10.8.7.2 - As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas 
explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações: 
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a) contexto operacional da Entidade Cooperativa; 

b) as principais atividades desenvolvidas pelas Entidades Cooperativas; 

c) forma de apresentação das demonstrações contábeis; 

d) principais práticas contábeis adotadas; 

e) apresentação analítica dos principais grupos de contas, quando não apresentados no 
balanço patrimonial; 

f) investimentos relevantes, contendo o nome da entidade investida, número e tipo de 
ações/quotas, percentual de participação no capital, valor do Patrimônio Líquido, data-base da 
avaliação, resultado apurado por ela no exercício, provisão para perdas sobre os investimentos 
e, quando da existência de ágio e/ou deságio, valor envolvido, fundamento e critério de 
amortização; 

g) saldos (ativos e passivos) e transações (receitas e despesas) com partes relacionadas 
que não sejam associados, com desdobramento conforme a natureza das operações; 

h) composição do imobilizado e diferido, valores respectivos das depreciações, 
amortizações e exaustões acumuladas, taxas adotadas e montantes do período; 

i) composição dos tipos de empréstimos, financiamentos, montantes a vencer a longo 
prazo, taxas, garantias e principais cláusulas contratuais restritivas; 

j) contingências existentes, com especificação de sua natureza, estimativa de valores e 
situação quanto ao seu possível desfecho; 

k) composição da conta Capital Social, com número de associados existentes na data 
do encerramento do exercício e valor da quota-parte; 

l) discriminação das reservas, detalhamento suas natureza e finalidade; 

m) mudanças de critérios e práticas contábeis que interfiram na avaliação do 
patrimônio da Entidade Cooperativa, destacando seus efeitos; 

n) composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no Ativo (item 
10.8.2.7); e 

o) eventos subseqüentes. 

 

 


