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Caros Clientes e Leitores,

Nesse boletim abordaremos questões relacionadas aos registros contábeis e implicações de 
ordem fiscal em relação ao reconhecimento de estimativa de perdas de créditos e de 
provisões temporariamente indedutíveis, sem entrar no mérito dos aspectos específicos de 
mensuração, tema que poderá ser objeto de outro boletim.

ESTIMATIVA DE PERDAS DE CRÉDITOS E 
PROVISÕES 

ESTIMATIVA DE PERDAS DE CRÉDITOS E PROVISÕES - 
ASPECTOS CONTÁBEIS E FISCAIS FACE A PROPORCIONALIDADE DO ATO 

COOPERATIVO E NÃO COOPERATIVO

1. Estimativa de perdas de créditos
1.1 Reconhecimento

Por ocasião do reconhecimento de estimativa de perdas de créditos e de provisões no passivo 
é de fundamental importância que seja procedida a análise dos valores para a adequada 
segregação entre o ato cooperativo e não cooperativo, e nesse sentido, no que tange a 
estimativa de perdas é necessário conhecer as características da operação que deu origem ao 
crédito. Tomando por base uma cooperativa do ramo agropecuário visualiza-se as seguintes 
possibilidades:

• Créditos resultantes de fornecimentos aos cooperados – nesse caso a estimativa de
perdas deverá ser reconhecida exclusivamente para o ato cooperativo, e
consequentemente não terá qualquer parcela a ser adicionada nas bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social.

• Créditos resultantes de vendas à não cooperados de produtos e mercadorias adquiridos
de terceiros – nesse caso a estimativa de perdas deverá ser reconhecida
exclusivamente no ato não cooperativo, e consequentemente deverá ser adicionada nas
bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo valor integral e
controlado na parte B do e-lalur e do e-lacs.

• Créditos resultantes de vendas à terceiros de produtos recebidos de cooperados e não
cooperados - nesse caso a estimativa de perdas deverá ser reconhecida como



dispêndio do ato cooperativo e despesa do ato não cooperativo de acordo com a 
proporcionalidade que a receita de venda que deu origem ao crédito foi reconhecida no 
passado, independentemente da proporcionalidade atual. A parcela de valor que for 
reconhecida como do ato não cooperativo é a que deverá ser adicionada nas bases de 
cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo valor integral e controlado na 
parte B do e-lalur e do e-lacs.

Extrapolando a análise para o contexto dos demais segmentos de cooperativas, o raciocínio 
segue no mesmo sentido, ou seja, é preciso conhecer o crédito na sua origem para identificar 
qual montante dele foi reconhecido no ato cooperativo e no ato não cooperativo, devendo o 
dispêndio e a despesa serem apropriados nessa mesma proporção.

1.2 Reversão da estimativa e reconhecimento da perda em caráter definitivo

Na sequência de um aprovisionamento sempre se tem a expectativa da sua reversão, seja por 
conta do recebimento do crédito ou pela sua baixa em caráter definitivo. Observa-se registros 
de baixa de créditos efetuados diretamente a débito da conta redutora do ativo, o que se 
constitui em uma prática inadequada, haja vista que dessa forma não se oportuniza o 
reconhecimento de uma despesa dedutível e não se cria a condição para exclusão da receita 
de reversão da provisão, que outrora foi tratada como indedutível.

O procedimento mais adequado para a reversão da estimativa e o reconhecimento da perda 
em caráter definitivo corresponde ao registro como ato cooperativo e ato não cooperativo, 
exatamente na mesma proporção em que a estimativa foi reconhecida, do que resultará, 
inclusive, na exclusão na parte “A” dos mesmos valores que estarão sendo controlados na 
parte B do e-lalur e do e-lacs.

Para que se tenha facilidade de operacionalização dos registros nesse formato é de 
fundamental importância que se tenha a memória dos registros efetuados no momento do 
reconhecimento da estimativa de perdas.

2. Provisões no passivo
2.1. Reconhecimento

De acordo com a norma contábil, uma provisão se constitui em um passivo de prazo ou de 
valor incertos. O reconhecimento de provisões no passivo contra o resultado deve levar em 
consideração a atividade a que se vincula a obrigação, isso para que a segregação entre ato 
cooperativo e ato não cooperativo possa ser feita de maneira adequada, de acordo com a 
proporcionalidade das operações com cooperados e não cooperados existente no período de 
competência em que a obrigação surgiu. Para que isso possa ser atendido sem maiores 
esforços, é importante que o reconhecimento do passivo em forma de provisão seja feito no 
momento em que surge a obrigação.

A propósito, uma obrigação surge quando ocorre o fato gerador e o fato gerador possui 
relação com os eventos ocorridos. Meramente para o fim de exemplo, se a cooperativa não 
efetuar o pagamento de uma verba trabalhista a obrigação surge exatamente no mês em que 
a verba é devida e não quando o funcionário vier a reclamar na justiça, e muito menos quando 
houver uma decisão judicial condenando a cooperativa a efetuar o pagamento. Assim, quanto 
mais próximo do período de competência forem reconhecidas as provisões no passivo, a 
tendência é que mais correta será a apropriação entre os atos cooperativos e não 
cooperativos.



A parcela do valor que deverá ser adicionada nas bases de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social é a que estiver sendo reconhecida como do ato não cooperativo, cabendo 
o controle da parte B do e-lalur e do e-lacs.

2.2. Reversão da provisão e reconhecimento da perda em caráter definitivo

Da mesma forma que a estimativa de perdas de créditos, a provisão de um passivo também 
deve ser revertida na mesma proporção que ela foi reconhecida, mesmo que no momento da 
reversão a proporcionalidade seja outra. O reconhecimento da perda em caráter definitivo 
deverá ser feito na mesma proporção em que a provisão foi reconhecida, do que resultará, 
inclusive, na vinculação das exclusões na parte A com as baixas da parte B do e-lalur e do 
e-lacs.

3. Impostos diferidos

A NBC TG 32 (R4) estabelece as normas para o reconhecimento dos tributos sobre o lucro, 
destacando-se aqui o caso dos ativos fiscais diferidos que devem ser calculados sobre as 
diferenças temporárias resultantes das estimativas de perdas e das provisões 
temporariamente indedutíveis. Nesse contexto, procurando traduzir de forma simples o que 
estabelece a norma, e especificamente sobre o tema objeto desse boletim, é possível afirmar 
que devem ser calculados e reconhecidos no ativo os benefícios fiscais que se espera obter 
em um momento futuro sobre os valores contabilizados em um momento atual, mas que em 
decorrência da regra fiscal serão dedutíveis somente quando atendidos certos requisitos, 
como é o caso de uma perda esperada sobre créditos resultante de uma operação de venda 
reconhecida como ato não cooperativo, mas que ainda não atendeu aos requisitos de 
dedutibilidade ou ainda o reconhecimento de uma provisão para uma indenização trabalhista 
que se espera pagar no futuro ou ainda a compensação de prejuízos fiscais.

4. Contas específicas

Além da segregação normal das contas de resultado entre atos cooperativos e atos não 
cooperativos, conforme requerido na ITG 2004 do CFC, é importante que sejam utilizadas 
contas específicas para o reconhecimento dos valores indedutíveis ou não tributados, a fim de 
criar adequada condição de preenchimento da ECF, a partir dos registros na ECD.

5. Conclusões

No contexto do tema e diante das afirmações feitas, podemos visualizar situação em que uma 
cooperativa que operou com terceiros no passado em uma determinada atividade mas que 
atualmente não mais opera, possa produzir um prejuízo fiscal ou base negativa de 
contribuição social única e exclusivamente por conta do reconhecimento definitivo de uma 
despesa que no seu reconhecimento inicial em forma de provisão foi tratado como 
temporariamente indedutível.

Conforme se pode verificar, o assunto não possui maiores complexidades, apenas requer 
adequados controles e atenção.
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