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RESOLUCAO N° 043/2015 — ORGANIZACAO DAS

COOPERATIVAS BRASILEIRAS

Regulamenta os procedimentos e

criterios para o credenciamento de

auditores independentes junto a

Organizagao das Cooperativas

Brasileiras — OCB.

0 Presidente da Organizagao das Cooperativas Brasileiras — OCB, no uso de suas

atribuigoes estatutarias,  em especial o Artigo 28,  alinea  " a",  em cumprimento a

determinagao imposta pelo Artigo 18, " b" do Estatuto Social, torna pUblico que a Diretoria,

em sua 36' Reuniao Ordinaria, realizada em 29 de abril de 2015,

CONSIDERANDO a missao da OCB de representar o Sistema Cooperativista Brasileiro,

respeitando a sua diversidade e promovendo a eficiencia e a eficacia economica e social

das cooperativas; alem de defender os principios e valores do cooperativismo, desde a

formagao dessas sociedades ate a sua extingao;

CONSIDERANDO a Assembleia Geral Extraordinaria da OCB, realizada em 28/ 04/2000,

que aprovou o Programa de Autogestao das Cooperativas Brasileiras, tendo como urn dos

seus objetivos especificos a Auditoria de Gestao composta pelo Conselho Fiscal, Auditoria
1 Interna e Auditoria Independente;

CONSIDERANDO que a exigencia do credenciamento, encontra suporte legal no artigo

112 do diploma das cooperativas, e atende o Programa de Autogestao das Cooperativas

Brasileiras,  portanto,  os auditores independentes,  sejam eles,  pessoas naturais ou

juridicas,  contratados por cooperativas,  deverao estar devidamente credenciados em

conformidade com os procedimentos e criterios estabelecidos por esta Resolugao;

CONSIDERANDO as boas praticas de governanga corporativa preconizadas pelo Banco

Central do Brasil  ( BACEN),  no seu trabalho'  para as cooperativas de creditos,  que

destacam a auditoria como importante instrumento de fiscalizagao e controle;

CONSIDERANDO a importancia do trabalho desenvolvido pelos auditores independentes,

que constituem em importante instrumento de consolidagao do cooperativismo

autogestionado,  pois a sua certificagao possui a chamada le publica",  elemento de

credibilidade no mercado,  a medida que sua fungao é zelar pela fidedignidade e

confiabilidade das demonstragoes financeiras ( contabeis).

CONSIDERANDO as mudangas nas normatizagoes contabeis e de auditorias, tambem em

convergencia as normas internacionais,  e a regulamentagao dispor sobre Educagao

Profissional Continuada dos Contadores na fungao de Auditores Independentes, o registro

no Cadastro Nacional de Auditores Independentes ( CNAI) do Conselho Regional de

Contabilidade( CRC) / Conselho Federal de Contabilidade ( CFC), originarios da Comissao

de Valores Mobiliarios  ( CVM)  ou por Exame de Suficiencia para Contadores e de
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Qualificagao Tecnica geral para Auditores Independentes,  corn prova especifica para
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atuagao no ambito do Mercado de Valores Mobiliarios, Banco Central do Brasil ( BACEN) e

Superintendencia de Seguros Privados ( SUSEP);

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer novos procedimentos e criterios para

o credenciamento e atualizagao cadastral de auditores independentes para atuagao nas

cooperativas brasileiras.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar os procedimentos e criterios para o credenciamento de auditores

independentes e da outras providencias.

Art. 2° - Sao atribuigoes da OCB:

I)   Definir o valor a ser cobrado no ato do credenciamento, por meio de portaria.

Do valor apurado, 50% sera destinado a OCB e 50% para a Unidade Estadual;

II)  Receber e analisar o pedido de credenciamento e documentos exigidos para o

credenciamento, por intermedio da Unidade Estadual;

III) Concluir analise da documentagao no prazo de 30 dias do recebimento,

incluindo consultas ( site) ao CNAI para identificagao de registros, certificagoes

e aptidoes para atuagao do Auditor Independente ( CNAI / CVM / BACEN /

SUSEP) e as Entidades reguladoras e fiscalizadoras da profissao de auditor e

sua atuagao no mercado, tais como o CFC / CVM / BACEN ou SUSEP para

confirmagao da regularidade dos registros naqueles orgaos, e:

a)  Se indeferido, comunicar e devolver o processo ao Auditor Independente;

b)  Se deferido:

b. 1)  proceder ao Cadastro de Auditores Independentes  ( CAI)  e sua

manutencao, categorizando por certificagoes e aptidoes para atuagao do

Auditor Independente ( CNAI / CVM / BACEN / SUSEP);

b. 2) Fornecer o Certificado de Cadastro de Auditores Independentes ( CCAI)

ao Auditor Independente.

Art. 3° - Sao atribuigoes da Unidade Estadual:

I) Receber e analisar o pedido e documentos exigidos para o credenciamento;

II)       Enviar pedido e documentos a OCB, no prazo de 30 dias;

III)      Verificar se os auditores independentes contratados pelas cooperativas, em

fungao do programa de autogestao,  para auditoria das demonstragoes

financeiras, estao credenciados pela OCB;

IV)      Orientar as cooperativas a solicitarem as certidoes fiscais, previdenciarias,

oQecati
vas

G, 
civeis e criminais, de protesto de titulos, de falencia e concordada e outras

certidoes que julgar pertinente quando da contratagao da Auditoria
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Art. 4° - 0 credenciamento sera nacional, mediante cadastro unico, informando

registros, certificagoes e aptidOes para atuagao do Auditor Independente ( CNAI / CVM /

BACEN / SUSEP)2, mantido pela OCB, corn documentagao originaria da Unidade Estadual
onde o Auditor Independente, pessoa natural ou juridica, mantenha domicilio ou sede.

Paragrafo unico - 0 Auditor Independente no ato da solicitagao do credenciamento

originario junto a Unidade Estadual onde se encontra seu domicilio ou sede devera

apresentar os seguintes documentos de acordo corn a sua natureza juridica:

I. Pessoa Natural:

a)  Requerimento solicitando o credenciamento e registro no Cadastro de Auditores

Independentes da OCB para fins do Programa de Autogestao das Cooperativas

Brasileiras e identificando os documentos anexados ao pedido, juntamente corn o

comprovante de recolhimento da taxa para esse fim;

b)  COpia da Cedula de Identidade e CPF ou equivalente;

c)  Curriculum Vitae constando enderego postal de seu domicilio, enderego eletrOnico

e telefones;

d)  Comprovante de registro no CRC da respectiva Unidade Federativa de seu

domicilio, na categoria de contador, e registro no CNAI, informando categorias de

certificagoes ( CVM / BACEN / SUSEP);

e)  Certidao de regularidade profissional junto ao CRC da respectiva Unidade

Federativa de seu domicilio e no CNAI;

f)   Comprovante de registro na CVM se houver;

g)  Certidao de regularidade profissional junto a CVM se possuir registro;

h)  Declaragao de ter conhecimento de todo o teor dos regulamentos e normas para

credenciamento de auditores independentes na OCB e do Programa de Autogestao

das Cooperativas, e estar de pleno acordo corn as referidas regulamentagoes e

normas, para todos os fins legais de direito ( corn firma reconhecida);

i)   Declaragao,  sob as penas da lei e desta resolugao,  de que os documentos e

informaqoes fornecidos sao verdadeiros e que o Auditor Independente nao esta

incurso em processo de investigagao pelo CRC / CFC / CVM / BACEN ou SUSEP

corn firma reconhecida).

II.  Pessoa Juridica:

a) Requerimento solicitando o credenciamento e registro no Cadastro de Auditores

Independentes da OCB para fins do Programa de Autogestao das Cooperativas

Brasileiras e identificando os documentos anexados ao pedido, juntamente corn o

comprovante de recolhimento da taxa para esse fim;

peralivas
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b) Contrato Social e alteragoes posteriores,  e Certidao Simplificada da Junta

Comercial ou CartOrio de Registro de Titulos e Documentos,  que comprovem

Estatuto ou Contrato Social em vigor ou ultima alteragao, bem como o responsavel

legal para a administragao da sociedade. ( Registro Civil de Pessoas Juridicas, sob

a forma de Sociedade Empresaria de Responsabilidade Ilimitada);

c) Comprovante de inscrigao no CNPJ;

d) Alvara de Licenga de Instalagao e Funcionamento da Prefeitura Municipal, da sede

da empresa;

e) Comprovante de registro da Empresa junto ao CRC da respectiva Unidade

Federativa da sede da empresa;

f)  Declaragao dos sOcios ou Conselho de Administragao ou Fiscal nomeando os

sOcios,  e/ ou empregados,  responsaveis tecnicos perante a OCB  ( corn firma

reconhecida);

g) Comprovante de registro, no CRC da respectiva Unidade Federativa da sede da
empresa, dos sOcios, e/ ou empregados, responsaveis tecnicos perante a OCB, na

categoria de contador e no CNAI, informando categorias de certificagoes ( CVM /

BACEN / SUSEP);

h) Certidao expedida pelo CRC da respectiva Unidade Federativa da sede da

empresa, de regularidade do registro da Empresa, e regularidade profissional dos

SOcios, e/ ou empregados, responsaveis tecnicos perante a OCB, na categoria de

Contador e no CNAI;

i)  Ato Declaratorio de registro da empresa na CVM, se houver;

j)  Oficio da CVM de registro dos responsaveis tecnicos da empresa perante a CVM;

k) Certidao Negativa de Debitos da Taxa de Fiscalizagao da CVM  ( Certidao de

Regularidade da empresa);

I)  Curriculum Vitae dos socios, e/ ou empregados, responsaveis tecnicos perante a

OCB;

m) Declaragao de ter conhecimento de todo o teor dos regulamentos e normas para

credenciamento de auditores independentes na OCB e do Programa de Autogestao

das Cooperativas, e estar de pleno acordo corn as referidas regulamentagoes e

normas, para todos os fins legais de direito (corn firma reconhecida);

n) Declaragao, sob as penas da lei e desta resolugao, de que os documentos e

informagoes fornecidos sao verdadeiros,  e que a empresa e os sOcios,  e/ ou

empregados,  responsaveis tecnicos perante a OCB,  nao estao incursos em

processo de investigagao pelo CRC / CFC / CVM / BACEN ou SUSEP ( corn firma

reconhecida).

Art. 5° - Uma vez aprovado o credenciamento, o Auditor Independente tera direito ao
ooPBrat,vas c    " Certificado de Credenciamento de Auditoria Independente" ( CCAI) que comprove seu

m
registro junto a OCB, para atuagao nacional em cooperativas, observando necessidade d
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consulta das cooperativas ao site da OCB para verificacao da categorizacao e regularidade
do registro.

Art. 6° - 0 credenciamento tera prazo de validade indeterminado.  Entretanto, corn

intuito de manter o cadastro de auditores independentes atualizado,   o Auditor

Independente enviara a OCB, a cada dois ( 2) anos da data de seu credenciamento, os

documentos especificados abaixo, de acordo corn a sua natureza juridica, e dentro do

prazo de 30 dias, contados a partir da data de aniversario bienal do credenciamento:

a)  Quando pessoa natural:       i) Certidao de regularidade profissional junto ao CRC

da respectiva Unidade Federativa de seu domicilio e no CNAI;  e ii) Certidao

Negativa de Debitos da Taxa de Fiscalizacao da CVM ( Certidao de Regularidade),

se possuir registro;

b)  Quando pessoa juridica:      i) Certidao expedida pelo CRC da respectiva Unidade

Federativa da sede da empresa,  de regularidade do registro da Empresa,  e

regularidade profissional dos Socios,  e/ ou empregados,  responsaveis tecnicos

perante a OCB, na categoria de Contador e no CNAI; e ii) Certidao Negativa de

Debitos da Taxa de Fiscalizacao da CVM ( Certidao de Regularidade da empresa),

se possuir registro;

Paragrafo primeiro - Na falta de envio das certidoes,  a OCB comunicara o Auditor

Independente, mediante oficio, que o Auditor Independente ficara sujeito a suspensao de

seu credenciamento caso nao sejam enviadas as certidoes a OCB dentro do prazo de 30

dias, contados a partir do recebimento do oficio.

Paragrafo segundo - Sem prejuizo do disposto no § 1° deste artigo, e sob pena de

suspensao do credenciamento,  qualquer alteragao dos documentos ou informagoes

referidas no art. 4° desta resolugao devera ser informada a OCB dentro do prazo de 30

dias, contados a partir da data de alteragao, para atualizacao do CAI.

Art. 7° - 0 Auditor Independente estara sujeito a aplicagao, pela OCB, das seguintes

penalidades:

I.   Suspensao parcial no cadastro do Auditor Independente por envolvimento em

processo de investigagao pelo CRC / CFC / CVM / BACEN ou SUSEP, implicando

em nota no quadro de categorias do cadastro do Auditor Independente no site e

demais informativos do CAI, dando conhecimento as Unidades Estaduais e as

cooperativas,  de que o Auditor Independente esta corn seu credenciamento

suspenso para atuagao em cooperativas no ramo e atividade regulada pelo orgao

de competencia da investigapao;

II.  Suspensao do credenciamento do Auditor Independente por falta de atualizacao

das informacoes para o CAI, na forma do art. 6° desta resolugao;

III. Descredenciamento Parcial do Auditor Independente, por processo administrativo

cujo encerramento resultou em descredenciamento do Auditor Independente pelo

CRC, / CFC / CVM / BACEN ou SUSEP;

Qa.""-.
1,,,,,,.

IV. Descredenciamento do Auditor Independente por:     I

ro a)  Falsidade de documentos apresentados para obtencao do credenciamento

junto a OCB;    
o    4
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b)  Credenciamento suspenso na OCB por prazo superior a urn ano, em razao de

falta de envio de documentos e informagoes para atualizagao do CAI, na forma

do art. 6° desta resolugao.

Paragrafo primeiro - Constatada quaisquer das causas descritas nos incisos desse artigo,

a OCB dare conhecimento ao Auditor Independente, da suspensao de seu credenciamento

ou descredenciamento,  mediante oficio,  abrindo o prazo de 30 dias contados do

recebimento do oficio, para que o Auditor Independente proceda a regularizagao de sua

suspensao, ou apresente processo recursal, instituido por esta resolugao.

Paragrafo segundo - A OCB tera o prazo de 60 dias, contados do prazo final estipulado

no § 1° deste artigo, para analise do processo recursal e emissao de oficio informando ao

Auditor Independente o deferimento ou indeferimento de seu processo recursal.

Paragrafo terceiro - A falta de regularizagao da suspensao, ou a nao apresentagao de

processo recursal no prazo estipulado no § 1° deste artigo, ou o indeferimento do processo

recursal, implicara em imediato descredenciamento do Auditor Independente, que sera

comunicado,  mediante oficio,  ao Auditor Independente e a Unidade Estadual onde o

Auditor Independente, pessoa natural ou Juridica, mantenha domicilio ou sede.

Paragrafo quarto  -  Uma vez descredenciado,  o Auditor Independente,  para prestar

servigos de auditoria para fins do Programa de Autogestao das Cooperatives, devera

solicitar novo credenciamento, observando- se todo o disposto nesta resolugao.

Art. 8° - Ficam convalidados, para atuagao a nivel nacional, os credenciamentos

concedidos e em vigor antes da aprovagao desta resolugao, ate seu prazo de vencimento

nas condigoes da resolugao anterior, quando entao o Auditor Independente devera solicitar

seu recredenciamento nas condigoes desta resolugao.

Art. 9° - Os casos especiais e nao previstos nesta resolugao serao tratados em

reuniao da Diretoria da OCB.

Art. 10 - Revogam- se quaisquer outras resolugoes, regulamentos ou disposigoes

referentes a procedimentos e criterios para o credenciamento de auditores independentes

junto a OCB.

Brasilia, 29 de abril de 2015.

MARCIO LOPES DE FREITAS
Presidente
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