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I - APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório corresponde à Ação n° 04 do Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna (PAINT - 2019) e ao processo eletrônico 23270.001319/2019-96. Esta ação teve como 

objetivo avaliar o controle interno utilizado sobre as receitas próprias arrecadadas no Campus 

Pinheiral em relação ao funcionamento da Cooperativa.  

Além disso esta ação objetivou detectar pontos fortes e fracos do controle interno, 

sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo. 

No decorrer da auditagem algumas questões-chave foram analisadas com a finalidade de:  

1. Verificar o funcionamento da cooperativa-escola de alunos; 

2. Apurar se as arrecadações realizadas são feitas por meio de Guia de Recolhimento da 

União; 

3. Verificar se existe contratos ou convênios entre a Cooperativa e o IFRJ; 

4. Apurar como o processo de venda e recolhimento é realizado; 

5. Aferir se a cooperativa-escola participa dos processos de licitação; 

6. Averiguar como é realizado o controle interno sobre a produção, consumo e o excedente 

dos bens agropecuários; e 

7. Apurar como é realizado o controle dos estoques.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

1. Constituição Federal de 1988;  

2. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

3. Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 

4. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002;    

5. Resolução CFC nº 920/01. NBC T 10 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades 

Diversas. Item: NBC T 10.8 – Entidades Cooperativas; 

6. Consolidação das Leis de Trabalho.  

 

III -  METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS 
 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 
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1. Indagação escrita ou oral: Solicitações de Auditoria e Check List requerendo informações sobre 

os controles internos adotados; 

2. Análise documental: Exame dos documentos apresentados a fim de verificar os controles 

realizados; e 

3. Correlações das informações obtidas. 

 

IV – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Os trabalhos de auditoria foram realizados no período de 06/05/2019 a 08/07/2019, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, com o objetivo 

de analisar a gestão das receitas próprias do Campus Pinheiral conforme legislação sobre o tema, e 

neste sentido avaliar a referida gestão quanto à qualidade dos controles internos administrativos 

adotados para o funcionamento da cooperativa-escola. Importante mencionar que nenhuma 

restrição foi imposta a execução dos trabalhos. 

As informações usadas para a análise foram concedidas pelo Diretor Geral do Campus em 

exercício através da Solicitação de Auditoria nº 04/2019-001 de 10 de maio de 2019 e Solicitação 

de Auditoria nº 04/2019-002 de 31 de maio de 2019. 

     

V – HISTÓRICO, INFORMAÇÕES, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

HISTÓRICO 
 

 O cooperativismo surgiu no período da Revolução Industrial com a organização dos 

trabalhadores na Inglaterra. Em dezembro do ano de 1844, em Rochdale, bairro da cidade 

Manchester, 28 tecelões, diante do desemprego e dos baixos salários, reuniram-se para 

coletivamente comprarem produtos de primeira necessidade. Assim foi criada a Associação dos 

Probos Pioneiros de Rochdale, e transformada em cooperativa de Rochdale formada com capital 

dos trabalhadores com o objetivo inicial de conseguir capital para dar possibilidades do poder de 
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compra coletiva1.       

A experiência dos trabalhadores da Inglaterra disseminou-se em outros países como França e 

Alemanha e mais tarde se expandiu para todo o mundo. No Brasil, em meados do século XIX, no 

ano de 1889, surgiu a primeira cooperativa de consumo do país em Ouro Preto/MG. A primeira 

cooperativa de crédito surgiu no século XX, em 1902 no Rio Grande do Sul, e em 1906 foi o ano 

em que começaram a se desenvolver as primeiras cooperativas agropecuárias nacionais. 

 

INFORMAÇÕES  

    

O termo cooperativa possui várias definições na literatura especializada entre as conceituações 

podemos citar a Lei nº 5.764/71, no seu artigo 4º, que assim menciona: 

 

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. 

 

Neste sentido, cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns 

por meio de um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido. 

Fundamenta-se na economia solidária e se propõe a obter um desempenho econômico eficiente, 

por meio da produção de bens e serviços com qualidade destinada a seus cooperados e clientes.  

 

De acordo com o inciso I do artigo 6º da Lei nº 5.764/71: 

As cooperativas singulares serão constituídas com o 

número mínimo de 20 (vinte) 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, 

aquelas sem fins lucrativos. 
 

 

   Entretanto, a Lei nº 10.406/2002 que instituiu o Código Civil Brasileiro estabeleceu que o 

                                                           

1 CARDOSO, Univaldo Coelho. CARNEIRO, Vânia Lúcia Nogueira. RODRIGUES, Édna Rabêlo Quirino. 

Cooperativismo 2. Empreendimento coletivo I. Sebrae II. Título Brasília: Sebrae, 2014. 
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número mínimo de associados seria o necessário para compor a administração da cooperativa, 

gerando dessa forma discussão sobre o número mínimo de cooperados para se constituir e manter a 

cooperativa.  

Lei nº 10.406/2002, art. 1.094:  

São características da sociedade cooperativa: 

I - variabilidade, ou dispensa do capital social; 

II - concurso de sócios em número mínimo necessário a 

compor a administração da sociedade, sem limitação de 

número máximo. (grifei). 

 

Do ponto de vista fiscal não há quase diferença entre os impostos que incidem sobre produtos 

vendidos por uma cooperativa ou por uma empresa privada2. Contudo, a diferença é que o trabalho 

realizado pelo cooperado não gera vínculo empregatício, não sendo passível de tributação os 

produtos dos cooperados entregues à cooperativa, contudo no momento da transação comercial ao 

consumidor final ou a execução do serviço atividade fim da cooperativa estes sim haverão 

incidência de impostos.   

A Constituição Federal de 1988 menciona que cabe a Lei Complementar, entre outros, 

estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre adequado 

tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, sendo que estas 

pagam qualquer tributo desde que haja o fator gerador, sendo que o cooperado deve recolher 

Imposto de Renda da Pessoa Física IRPF e Previdência Social INSS. 

Assim menciona a Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 442: 

 

Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade 

cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e 

seus associados, nem entre estes e os tomadores de 

serviços daquelas. 

                                                           

2 CARDOSO, Univaldo Coelho. CARNEIRO, Vânia Lúcia Nogueira. RODRIGUES, Édna 

Rabêlo Quirino. Cooperativismo 2. Empreendimento coletivo I. Sebrae II. Título 

Brasília: Sebrae, 2014. 
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Desta forma importante mencionar que a mão-de-obra do cooperado deve estar pautada na 

autonomia da prestação de serviços ou diversidade de clientes, fatores estes que demonstram o 

trabalho cooperativado.   

  Circunstâncias em que ocorre a subordinação e a pessoalidade caracteriza-se vínculo 

empregatício, situações estas que geram encargos trabalhistas como FGTS, 13º salário e férias em 

sua totalidade.  

  Sendo assim a inclusão de trabalhador como cooperado em situações que ocorre a 

subordinação e a pessoalidade caracteriza-se vínculo empregatício com o intuito de fraudar, 

impedir ou desvirtuar a aplicação de preceitos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Desta 

maneira, a utilização da mão de obra do trabalhador sem amparo na legislação trabalhista, 

admitindo o disfarce sob o manto de outros institutos, importa em evidente fraude à legislação 

obreira3.  

Neste segmento, a cooperativa com suas principais características elencadas no Código Civil 

Brasileiro, busca melhorar a situação econômica de determinado grupo de pessoas que se uniram 

com o objetivo de satisfazer suas necessidades e alcançarem os objetivos comuns que não 

poderiam ser obtidos se cada indivíduo os buscassem isoladamente. Assim, a finalidade da 

cooperativa é colocar os produtos e serviços de seus cooperados no mercado, em condições mais 

vantajosas do que eles teriam isoladamente.   

 

 

VI – CONCLUSÃO 

 

Esta auditoria avaliou de forma objetiva a gestão dos controles internos adotados relativos a 

administração da Cooperativa-Escola deste renomado Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Pinheiral.   

O campus apresentou toda a documentação sobre o funcionamento da Cooperativa-Escola em 

que ficou demonstrado que a arrecadação se fazia por Guia de Recolhimento da União, controle de 
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produção realizado por relatórios diários, controle de consumo realizado por Guia Interna de 

Produtos Agropecuários, controles realizados por planilha eletrônica e vendas recolhidas e 

emitidas por Guia de Recolhimento da União.  

Contudo, foi solicitado pelo gestor, e realizado em dezembro/2018, estudo minucioso por 

docente do curso Técnico em Administração sobre critérios comerciais, sanitários e trabalhistas a 

respeito do funcionamento da Cooperativa-Escola. Após análise criteriosa o estudo direcionou 

para o necessário término legal do funcionamento da Cooperativa-Escola tendo em vista 

deficiências comerciais, trabalhista e sanitária. 

Pelo exposto, em 12 de dezembro de 2018, foi decidido e informado em reunião geral o 

encerramento da Cooperativa-Escola, fato este demonstra que o gestor trabalha os fatores de riscos 

e tem implantado controles que intenciona mitigá-los.  

Ao finalizar este relatório mencionamos que este relatório não tem a intenção de findar as 

possibilidades de inconsistências, mas sim de orientar o gestor. 

 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2019. 

 

 

_______________________________________ 

SOLANGE PEREIRA DUQUE COSTA 

Auditora Interna 

SIAPE: 1788824/IFRJ 

 

 

______________________________________ 

DANIELLE SILVA DE ARAUJO 

Chefe de Auditoria 

SIAPE: 1691832/IFRJ 

 

 

                                                                                                                                                                                              
3 Sentença proferida pela juíza Diane Rocha, em exercício na 82ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 
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