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Prezados Clientes
 
A sigla FATES, que significa Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, se
origina da lei das sociedades cooperativas. A NBC T 10.8 e 10.21, ambas do Conselho
Federal de Contabilidade, definiram, para os fins contábeis, que os fundos previstos na
legislação e nos estatutos sociais são denominados de reservas, surgindo, com isso, a
sigla RATES.

 

Acompanhe nossa próxima edição 07 com o tema:
"NBCTG 20 - Ativação de Encargos Financeiros"

 

FATES – Formação, Utilização e Registros Contábeis
 
 
 

A Lei 5.764/71, artigo 28, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de constituição do Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de assistência aos
associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da
cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas
apuradas no exercício. O artigo 87 da referida Lei determina que os resultados das
operações das cooperativas com não associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão
levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão
contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
 
Os referidos normativos do Conselho Federal de Contabilidade estabeleceram que 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. Estabeleceram ainda que 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.
 
Note-se que a norma contábil estabeleceu que os gastos/despesas com assistência
técnica, educacional e social podem ser absorvidos pela Reserva, portanto, não determina
que devam, certamente pelo fato da Lei 5.764/71 não determinar regras específicas
quanto ao prazo para sua aplicação, o que tem dado margem a prática de manutenção do
FATES para os fins de capitalização da cooperativa. Portanto, via de regra, a utilização
dos valores registrados no FATES para cobertura de gastos de assistência técnica,
educacional e social tem sido determinada por uma política determinada pela
administração da cooperativa
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administração da cooperativa.
 
Exceto para as cooperativas de crédito que possuem norma específica que determina a
classificação no passivo, o FATES/RATES é classificado no patrimônio líquido. A medida
que tanto a lei das sociedades cooperativas quanto a norma contábil não impõe um prazo
para aplicação dos recursos, a classificação no patrimônio líquido pode ser considerada
coerente, ainda mais para aquelas cooperativas que, por uma política da administração,
se utilizam como forma de capitalização.
 
Antes da edição das referidas normas contábeis muitas cooperativas contabilizavam os
gastos com assistência técnica, educacional e social diretamente a débito do FATES, não
computando os valores na apuração do resultado do exercício. A partir da edição das NBC
T 10.8 e 10.21, o registro nas contas de resultado passou a ser obrigatório, sob pena de
não se ter as informações contábeis de conformidade com as normas. Além dos efeitos
em termos de resultados, a forma de contabilização também resulta em efeitos de ordem
fiscal, o que não constitui objeto de análise no presente informativo.
 
Em termos práticos podemos visualizar, a seguir, uma sequência de registros contábeis
relacionados ao FATES/RATES:
 
Formação:
D – Sobras do Exercício
D – Resultado Operações com não Associados
C – FATES/RATES
 
Realização de gastos:
D – Contas de resultado
C – Caixa/Bancos
 
Absorção dos gastos pelo fundo ou reserva:
D – FATES/RATES
C – Sobras ou Perdas do Exercício (*)
(*) a referência sobras ou perdas é feita em razão da absorção ser independente da
apuração de resultado positivo ou negativo, enquanto a constituição requer que sejam
apuradas sobras.
 
A medida que parte dos gastos são alocados para o resultado das operações com
terceiros é adequado que a reversão do FATES/RATES seja feita na mesma proporção.
Quando isso ocorre se tem uma situação ao menos curiosa, haja visto que no mesmo
momento em que se reverte do FATES para o resultado das operações com não
cooperados se tem o mesmo montante devolvido mediante a destinação desse resultado.
Isso só não acontece quando o resultado das operações com não cooperados se
apresenta negativo, situação em que a reversão do FATES resulta em uma diminuição no
valor negativo a ser compensado com o fundo de reserva ou rateado entre os cooperados.
 
Um outro aspecto importante a observar diz respeito a forma como demonstrar a reversão
do FATES, se como demais resultados abrangentes ou após o resultado abrangente. Para
concluir a esse respeito nos parece imprescindível que tenhamos presente o conceito de
Resultado Abrangente, no qual se encontra incluso os outros resultados abrangentes, qual
seja:
 
O resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período
que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com os
sócios na sua qualidade de proprietários. Compreende todos os componentes da
“demonstração do resultado” e da “demonstração dos outros resultados abrangentes”.
 
A simples absorção de gastos pelo fundo/reserva, sem acréscimo patrimonial, não nos
parece constituir um resultado abrangente, portanto, não deve ser demonstrado como tal.
Assim, propomos a seguinte forma de apresentação:
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Assim, propomos a seguinte forma de apresentação:
 

Muitas dúvidas e questionamentos tem surgido a respeito do que é possível enquadrar
como gasto de assistência técnica, educacional e social. Apesar do próprio nome conduzir
para um entendimento de que os gastos, necessariamente, devem possuir estreita relação
com a área técnica, de educação e social, as dúvidas surgem na prática, situação que
pode ser amenizada a medida que se elabora um regulamento para disciplinar o uso dos
recursos, o que proporciona uma melhor aplicação dos recursos, facilitando o controle por
parte da Diretoria, Conselheiros e até mesmo da auditoria.  
 
Para os fins de exemplo, citamos os gastos que a cooperativa incorre com a realização
das assembleias gerais, os quais entendemos não se constituírem em gastos passíveis de
serem cobertos com os recursos do FATES, por se constituírem em gastos societários e
não assistenciais. Outra situação que merece atenção é o caso do seguro de vida, pois a
cobertura pelo FATES desta despesa já foi glosada pela Receita Federal do Brasil quando
de uma fiscalização numa cooperativa Operadora de Planos de Saúde.
 

Erni Dickel
Sócio Responsável Técnico
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