
Rotina a ser seguida para entrada e saída de produtos a ser 
desagregado em um comercio varejista de carne (supermercados e 

açougues) 
 

Em um estabelecimento qualquer tomemos os seguintes produtos como exemplo: 
 

Produtos que entram (chegam do frigorífico): 
Codigo Descrição do Produto UN 
100 TRAZEIRO BOVINO COM OSSO KG 
101 DIANTEIRO BOVINO COM OSSO KG 
102 COSTELA BOVINO COM OSSO  

 
Produtos que saem para o cliente final: 

Codigo Descrição do Produto UN 
306 LAGARTO KG 
307 ALCATRA KG 
308 COCHAO MOLE KG 
309 PICANHA KG 
310 MOCOTO KG 
311 MUSCULO KG 
312 PATINHO KG 
 
Em um Supermercado temos a entrada da mercadoria "TRAZEIRO BOVINO COM 
OSSO" o qual é armazenado na câmera fria até o momento de ser desossado, no 
momento em que uma unidade deste produtos é retirada da câmera fria (por exemplo 
45kg), esta peça será desossada e dela resultará vários produtos como: file mignon, 
contra file, alcatra, chan de dentro, chan de fora, patinho, largado, músculo de 1ª, 
picanha, etc. Que serão vendidos aos clientes, e sobra os ossos e pelanca, somando-se 
todos esses itens retirados do produto original temos um total de 45Kg de sub-produtos.  
 
O processo de dar baixa no estoque do produto original ("TRAZEIRO BOVINO COM 
OSSO") que nunca é vendido, e dar entrada nos sub-produtos que dele são retirados 
deve-se realizar na seguinte seqüência de lançamentos no sistema e emissão de NF´s: 
 
EX: Nota Fiscal chegada de frigorífico com CFOP 5101. (fig 1) 

186,500kg de Traseiro c/ osso Bov. Unif. 
161,200kg de Dianteiro c/ osso Bov. 
etc. 
 
O Comercio dá entrada normal da nota fiscal no sistema com o CFOP 1102 que é 
compra para comercialização. 
 
Assim o produto Traseiro Bovino terá somado a seu estoque a quantidade de 186,5Kg.  
No ato de retirar uma peça da câmera fria, por exemplo 45Kg, o funcionário irá desossá-
la e relatar as quantidades processadas ao setor administrativo da empresa, neste 
momento, deve-se emitir  uma NF de saída deste produto, com o CFOP 5926 
(lançamento efetuado a titulo de reclassificação de mercadoria decorrente de formação 



de kit ou desagregação) em nome do próprio estabelecimento. A fim de dar baixa no 
estoque deste item. 

Ex.: Se for desossar 45kg, fazer uma Nota Fiscal CFOP 5926 dos 45kg.  
 

Fazer uma outra Nota Fiscal de entrada dos produtos que foram retirados do Traseiro 
Bovino como: file mignon, contra filé, alcatra, chan de dentro, chan de fora, patinho, 
largado, músculo de 1ª, picanha, pelanca e osso, com seus respectivos 
pesos/quantidades, com o CFOP 1926 (lançamento efetuado a titulo de reclassificação 
de mercadoria decorrente de formação de kit ou desagregação), em nome do próprio 
estabelecimento. 
 
Caso exista sobra (osso e pelanca) a ser descartado, o destinatário deve emitir uma nota 
fiscal do produto (pelanca, osso ou outro que perder a validade por exemplo) na 
quantidade pesada desses itens, em nome do próprio estabelecimento com o CFOP 
5927 (lançamento efetuado a titulo de baixa de estoque decorrente a perda, roubo ou 
deterioração). 
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