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Neste boletim, trazemos um resumo dos assuntos apresentados no Seminário de 
Contabilidade do Setor Cooperativo, promovido pelo CRC RS e Sescoop RS, no 
dia 23/10/2019, cujo tema foi “Conformidade no Setor Cooperativo: profissional, 
societária, contábil e tributária”. O evento contou com a participação de 
profissionais de contabilidade, contadores, consultores e auditores que atuam em 
Sociedades Cooperativas.

CONFORMIDADE NO SETOR 
COOPERATIVO

Nas palestras, percebemos o quanto os profissionais que atuam no ramo 
Cooperativo devem estar atentos e em constante atualização em relação às 
normas fiscais e contábeis, para atendimento aos órgãos reguladores   que 
acabam por contribuir para as boas práticas de gestão das Cooperativas, 
principalmente, nos diversos âmbitos que destacaremos ao longo deste boletim.

Conformidade do Profissional Contábil

O painel, apresentado pelo contador e vice-presidente de fiscalização do CRCRS 
Paulo Comazzeto, destacou os procedimentos que são adotados pelo setor de 
fiscalização, embasados em fatos e dados sobre leis que regem a profissão 
contábil, já atualizadas, tais como a Lei 12.249/2010, que trata de informações 
importantes como a legitimidade para criar Normas Contábeis; sobre educação 
continuada; cassação do registro profissional; fim do registro técnico em 
contabilidade e sobre o exame de suficiência.

Também, foi mencionada a resolução 1.554/2018 que trata do registro profissional 
e a 1.555/2018 das organizações contábeis, além do Decreto Lei 9.295/46 que 
constitui os conselhos da nossa profissão e discrimina em seu texto, uma série de 
outras informações que regulamentam o exercício da profissão. 

Comazzeto enfatizou que, “enquanto órgão de fiscalização, não buscam a não 
conformidade, mas sim a conformidade e aquilo que não estiver conforme, será 
objeto de questionamentos e análises”.



Quando citamos profissionais corretos (em conformidade ética e técnica), esses 
dois aspectos/características devem andar juntos. O profissional, além de deter a 
técnica para executar o trabalho deve ser ético. Logo, uma pessoa que não for 
ética em sua vida fora do ambiente profissional, dificilmente se tornará um 
profissional ético.

A ética está, intrinsicamente, ligada à conformidade contábil pois, a 
conformidade/compliance ou gestão de risco, exige que sejamos profissionais 
éticos.

Destacou as prerrogativas do conselho para a criação de normas contábeis e a 
normatização da profissão contábil; forneceu alguns dados e ações do CRC RS na 
área de fiscalização e explicou as diferenças entre os tipos de fiscalizações, 
sendo:

• Preventiva: é buscar sempre atualizar a prática e o conhecimento dos
profissionais da área através da educação continuada, palestras, seminários,
orientações fiscais presenciais ou eletrônicas.

• Operacionais: é o trabalho mais focado na fiscalização, nas denúncias e
ações fiscalizatórias decorrentes do cronograma do CRC.

Dentre algumas preocupações para a fiscalização, estão: combate ao leigo, 
escrituração contábil, contratos de prestações de serviços, cumprimentos de 
educação continuada, demonstrações contábeis, auditoria, perícia e DECORE.

Conformidade Jurídica/Societária

A apresentação de Sílvio Ramão, Analista do Registro do Comércio na JUCISRS, 
destacou os principais aspectos que devem ser observados pelos usuários da 
Junta Comercial ao enviar documentos para registro, através do Registro Digital.

Ramão, apresentou a REDESIM, que é uma rede integrada, e a considerou muito 
eficiente para que os atos societários possam ser efetuados diretamente online, 
entre a Junta Comercial e os empreendedores, contadores e demais profissionais 
que atuam no ramo jurídico e societário e; demonstrou um processo inteiramente 
digital para abertura da pessoa jurídica, explicitando informações próprias sobre 
cooperativas, como: registro do livro de atas anterior ao preenchimento, condições 
do registro de ata com assinatura do secretário e do presidente ou assinatura 
digital por todos os presentes.

Conformidade Contábil

Este painel foi apresentado por três profissionais de diferentes segmentos ou 
ramos cooperativos: de agropecuária, representado pelo Téc. Contábil Vilson 
Ketzer da Cotripal; pelo ramo de crédito, representado pelo contador Eduardo 
Sarubbi do Sicredi e pelo ramo de saúde, representado pela contadora Elizabeth 



Henriques, da Unimed Porto Alegre. Os painelistas trouxeram exemplos práticos, a 
respeito da implantação da compliance em suas cooperativas, proporcionando um 
momento bastante enriquecedor.

Ketzer abordou, dentre outros aspectos, a necessidade da mudança de cultura em 
toda a estrutura da cooperativa e, neste sentido, é fundamental contar com o apoio 
da alta administração. Destacou que é importante iniciar com o mapeamento e 
descrição dos processos internos pois, a informação não deve ser restrita às 
pessoas, mas sim estar disponível à toda organização.

Existe uma necessidade grande de se conhecer os principais riscos que envolvem 
os negócios e como tal, indicar quais as ações necessárias para mitigação destes 
riscos. Dentre os principais riscos, o contador da Cotripal citou os riscos de 
variações de preços, principalmente, o quanto as cooperativas ficam expostas a 
estes; risco de estiagem (frustação/diminuição de safra) e risco de concentração 
de créditos.

Um aspecto muito importante, levantado por Ketzer, é a falta de regulação das 
cooperativas agropecuárias. Pois, enquanto outros ramos, como crédito e saúde, 
possuem agências reguladoras que definem regras e limites, as agropecuárias 
adotam as mais diversificadas práticas contábeis e de gestão dificultando a 
padronização para este segmento.

Eduardo Sarubbi destacou como o Sicredi está atuando na área de compliance, 
apresentando indicadores e modelos para controle e mitigação dos riscos. 
Enfatizou sobre a importância de se utilizar ferramentas de informática, que 
possibilitem o adequado acompanhamento de todas as demandas e planos de 
ações. “A contabilidade vai além do limite da escrituração, devendo atuar na 
geração de informações” é o que deveria ser a premissa de todos nós, 
profissionais da contabilidade.   

Elizabeth Henriques, apresentou case utilizado pela Unimed Porto Alegre na 
gestão de riscos, destacando como de fundamental importância o envolvimento 
dos gestores das diversas áreas da entidade e constante acompanhamento dos 
riscos, além de atender às exigências dos órgãos reguladores. Elizabeth citou os 
seguintes passos para iniciar o processo de gestão de riscos:

1. Identificação dos riscos (cada um dentro de sua área).
2. Análise (definição do nível de risco).
3. Controle (como mitigar).
4. Avaliação (risco residual).
5. Acompanhamento (monitoramento).
6. Tratamento.
7. Reporte (comitê de auditora e outros comitês).



A contadora comentou, ainda, sobre as alterações da RN 435/2018, citando os 
itens que devem abranger o relatório da auditoria externa e as adaptações que 
estão realizando para apresentação.

Um dos aspectos que consideramos de grande importância para as cooperativas, 
principalmente aquelas com maior estrutura e diversificação, é a criação de um 
comitê de auditoria e gestão de riscos, o que foi enfatizado pela Elizabeth “Hoje 
não podemos mais estar conformes e sim ser conformes”.  Sem um grupo de 
trabalho, imbuído dos mesmos objetivos e disposto a disseminar a cultura do 
controle, não há como implantar a conformidade dentro da estrutura das 
cooperativas.

Estes processos, que foram exemplificados, demonstram a importância das 
questões contábeis frente ao ambiente de riscos das cooperativas, pois a 
conformidade contábil, mesmo sendo parte final dos processos, torna-se 
fundamental e pode contribuir através de melhorias nas áreas de negócios, 
identificando eventuais riscos de controles que, por vezes, são ineficazes quando 
olhados com mais detalhes nos processos.

 Conformidade Tributária

A apresentação deste painel foi dividida entre o Contador Dorly Dickel e o 
Advogado Juliano Garcia, que destacaram aspectos a serem observados para 
adoção da conformidade tributária.

“Estar em conformidade tributária depende de um bom planejamento tributário”, 
destacou Dorly e, também, contar com um bom suporte jurídico especializado 
nesta área. O ambiente tributário no Brasil é de uma incerteza jurídica muito 
grande, vide exemplos atuais onde os tribunais superiores mudam de ideia a cada 
julgamento e conforme sua necessidade.

Para estar em conformidade é preciso conhecer os riscos e, mitigar esses riscos, 
depende de um conjunto de ações coordenadas. Estar em conformidade, na visão 
da Receita Federal do Brasil por exemplo, seria aceitar suas imposições. 
Entretanto, é possível “ser conforme” contando com um bom planejamento e 
identificação de medidas que reduzam, significativamente, os riscos tributários. 

Juliano, falou sobre as razões para a cooperativa instituir um programa de controle 
tributário, sendo o que destacamos a seguir:

• Valorização do departamento contábil/fiscal.
• Engajamento com outros setores.
• Gerenciamento de riscos e possíveis contingências.
• Recuperação de ativos fiscais.
• Fazer um estudo detalhado das operações para não correr riscos.
• Planejamento das operações, tanto de compra quanto venda, com análise do

custo tributário, possibilitando aumento da rentabilidade.



Neste sentido, enfatizou o papel dos profissionais contábeis que devem exercer a 
liderança na análise e entendimento das operações na entidade. 

Para finalizar, o evento, como um todo, destacou o quão importante é investir no 
entendimento das conformidades, que não se esgota por ser um assunto de 
constante mudança e aperfeiçoamento, destacando que a área contábil, fiscal e 
societária devem se manter em constante desenvolvimento, colaborando de forma 
educativa em fóruns e reuniões, produzindo  assim benefícios para as instituições 
que focam na gestão de risco, abrangendo a entidade em sua totalidade e não 
apenas em áreas isoladas. O mapeamento e identificação dos riscos, a descrição 
e os fluxos de processos indicarão as melhores alternativas e práticas de gestão, 
tendo como consequência: melhores resultados e valor agregado, principalmente 
àqueles que dependem e apostam no cooperativismo como meio de 
sustentabilidade e promoção da dignidade social.
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