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RESUMO 

 

 

A auditoria externa é uma rotina ainda não muito bem compreendida pelas 

pessoas no Brasil. O trabalho do auditor é percebido apenas como obrigação legal e 

não se conhecem os benefícios deste trabalho. Com base em pesquisas teóricas e 

entrevistas com alunos de MBA em Gestão Estratégica de Empresas do Instituto 

Superior de Administração e Economia (ISAE), conveniado à Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), no município de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, identifica-se qual 

é a visão do trabalho do auditor sob o ponto de vista do administrador de uma 

companhia e sob o ponto de vista do investidor. Conceitos equivocados pelos 

entrevistados como, por exemplo, que a opinião de auditoria pode garantir a 

rentabilidade de um investimento ou que a auditoria é apenas uma obrigação legal e 

não traz nenhum benefício adicional para a empresa auditada e para os usuários 

das demonstrações financeiras são esclarecidos. Por fim, é concluído que a 

auditoria das demonstrações financeiras é de suma importância como instrumento 

de suporte na tomada de decisão para administradores e investidores, bem como 

proporciona uma revisão do ambiente de controles internos da companhia auditada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria Externa. Demonstrações Financeiras. Investidores. 

Administradores. 
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ABSTRACT 

 

 

 External Audit is a routine not very well comprehended by the people in 

Brazil yet. The work of the auditor is perceived only as compliance with legal 

obligation and benefits from audit work are unknown. Based on theoretical research 

and interviews with MBA students in Strategic Management from Instituto Superior 

de Administração e Economia (ISAE), affiliated to Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

in Curitiba, Parana State, Brazil, it is identified what are the impressions about the 

audit work from Company’s management point of view and also from the investor 

point of view. Misconceptions from interviewed students,  e.g. auditors opinion 

guarantee an invest profitability or audit work is just a compliance with law and do not 

aggregate any additional benefit to the audited Company and users of the financial 

statements are clarified. Lastly, it is concluded that financial statements audit is 

important as support in the decision making for management and investors, as well 

as provides a review of the internal control environment of the audited Company 

 

KEYWORDS: External audit. Financial statements. Inventor. Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Considerando que as demonstrações financeiras estão sujeitas a erros, 

intencionais ou não, nas quais as empresas apresentaram situação patrimonial 

diferente daquela que apresentariam se observassem os princípios fundamentais de 

contabilidade e os princípios de contabilidade geralmente aceitos (GAAP - Generally 

Accepted Accounting Principles) em cada país, é importante e aumenta a segurança 

do investidor a opinião de profissionais independentes e qualificados assegurando 

que as demonstrações financeiras foram auditadas e que estão livres de erros 

materiais. 

O foco desta monografia é demonstrar que, além de suprir exigências legais e 

contribuir para o desenvolvimento de controles na empresa, a auditoria pode 

também atrair investidores. As empresas no Brasil ainda não têm a cultura de buscar 

recursos no mercado de capitais e sim, em instituições financeiras, as quais cobram 

elevadas taxas de juros; entretanto é possível observar uma lenta mudança nesse 

cenário observando o número de empresas que registraram oferta primária de ações 

nos últimos dez anos (IPO – Initial Public Offering), conforme divulgado pela bolsa 

de valores brasileira, BM&F Bovespa. 

 

Quadro 1 – Ofertas de aquisição 

Volume total (R$)  

Ano IPO Follow-on Total 

2004 4.487.065.024  4.317.579.322  8.804.644.346  

2005 5.447.335.660  8.488.868.795  13.936.204.455  

2006 15.373.613.634  15.062.683.258  30.436.296.892  

2007 55.648.186.085  14.464.732.433  70.112.918.518  

2008 7.494.941.362  26.760.549.835  34.255.491.197  

2009 23.831.458.391  22.151.816.327  45.983.274.718  

2010 11.193.373.738  138.047.959.152  149.241.332.889  

2011 7.175.095.457  10.814.789.923  17.989.885.380  

2012 3.932.950.736  9.307.533.492  13.240.484.228  

2013 17.293.349.990  6.066.116.253  23.359.466.243  

2014 417.980.763  13.959.899.999  14.377.880.762  

2015  602.800.014  17.461.217.465  18.064.017.479  

Total 152.898.150.853  286.903.746.253  439.801.897.107  

Fonte: BM&F Bovespa 
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Essas empresas captaram no mercado de capitais aproximadamente R$440 

bilhões. Nesse quadro são informadas as ofertas iniciais de ações (IPO – Initial 

Public Offering) e emissões posteriores. 

Para garantir a segurança do investidor, a Lei das Sociedades por ações, Lei 

6.404/76, obriga em seu art. 177 que as demonstrações financeiras sejam 

submetidas à auditoria por auditores independentes registrados na CVM. A Lei 

11.638/2007, art. 3º estende esta obrigação às sociedades de grande porte, ainda 

que não constituídas sob a forma de sociedades por ações. Define-se como 

sociedade de grande porte a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle 

comum que apresentar, no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 

240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual 

superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). 

As demonstrações financeiras auditadas são importantes por se tratar do 

principal canal de informação entre empresa e sócios, acionistas, credores, 

investidores e quaisquer interessados na situação patrimonial, econômica e 

financeira da empresa. 

Sem dúvidas, um beneficiado com o trabalho da auditoria externa é o 

administrador da empresa que tem seu ambiente de controles internos avaliados por 

profissionais independentes que efetuam um exame dos procedimentos adotados 

pela companhia e reportam as deficiências e oportunidades de melhorias 

identificadas. As demonstrações financeiras revisadas e testadas geram maior 

conforto para a administração da empresa e para os acionistas, uma vez que 

demonstra que as operações foram registradas de forma adequada e que possíveis 

erros nos registros, intencionais ou não, não afetaram de forma significativa a 

situação patrimonial e o resultado das operações do período em análise. 

 

 

A auditoria atualmente é um meio indispensável de confirmação da 
eficiência dos controles e fator de maior tranquilidade para a administração 
e de maior garantia para os investidores, bem como para o próprio fisco, 
que tem na auditoria o colaborador eficiente e insuspeito, que contribui 
indiretamente para melhor aplicação das leis fiscais. A principal vantagem 
da auditoria externa é sua independência, pois não se envolve com o 
ambiente de trabalho, evitando embaraços e possíveis constrangimentos. 
(CREPALDI, 2000, p. 29) 
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Entende-se como auditoria o exame sistemático e minucioso cujo objetivo é 

averiguar se as atividades desenvolvidas em uma determinada empresa estão de 

acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e a legislação pertinente a 

cada objeto de averiguação. 

Ademais, certamente uma opinião de auditoria sem modificações certamente 

atrairá novos investidores, tendo em vista a expansão do mercado de capitais 

brasileiro, conforme demonstrado anteriormente, uma vez que a opinião de auditoria 

provê maior segurança para o acionista que pode utilizá-lo como um instrumento 

para a tomada de decisão sobre a realização de um investimento. 

Este trabalho possui como objetivo principal demonstrar a importância da 

auditoria externa para os investidores e para os administradores. 

Para corroborar a afirmação acima, o trabalho apresentará tópicos teóricos 

como os procedimentos básicos para a validação das informações nas 

demonstrações financeiras, que passam por processos de análise e dados, além de 

projeções a fim de garantir que os registros ali contidos representem de forma 

adequada às transações realizadas pela companhia auditada. 

Apresentará também a conceituação de auditoria externa e semelhanças e 

diferenças com relação à auditoria interna, e mostrará porque a auditoria externa 

garante maior segurança para os usuários da informação contábil se comparada 

com a auditoria interna. 

O trabalho também proporcionará o conhecimento do histórico da profissão 

de auditor independente, que tem origem há longa data, bem como a evolução da 

profissão com o decorrer dos anos no Brasil e no mundo.  

A auditoria surgiu como consequência da necessidade de confirmação dos 

registros contábeis em virtude do surgimento de grandes empresas e taxação do 

imposto sobre a renda utilizando como base as informações apresentadas nas 

demonstrações financeiras. Sua evolução ocorreu em decorrência do 

desenvolvimento econômico e da necessidade da opinião de um profissional 

qualificado sobre os números apresentados pela empresa aos interessados. 

Adicionalmente, a auditoria é vista como um instrumento de segurança para 

os investidores em um mercado de capitais crescente como o brasileiro. 
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Também se faz necessário apresentar a definição de opinião de auditoria e 

quais são as informações-chaves que devem ser analisadas para que se tenha 

conhecimento da opinião do auditor com relação às demonstrações financeiras de 

uma empresa.  

Adicionalmente, acredita-se que, para simular a percepção do trabalho dos 

profissionais de auditoria pelos usuários das demonstrações financeiras, é de 

extrema importância observar a visão de profissionais da área de negócios e, por 

essa razão, será realizada uma pesquisa objetiva com alunos de MBA de gestão 

estratégica de empresas do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) 

conveniado à Fundação Getúlio Vargas (FGV), a fim de tomar conhecimento da 

visão de administradores e investidores sobre o trabalho de auditoria, que 

possivelmente nos transmitirá a visão do administrador de uma companhia, bem 

como de potenciais, alguns já efetivamente, acionistas no mercado de capitais. 
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2 CONCEITUAÇÃO E EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO 

 

 

A resolução CFC 1.203/09 aprovou a Norma Técnica de Auditoria 

Independente NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a 

Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria (vide texto 

integral no anexo 1) apresenta a conceituação e objetivos da auditoria independente, 

conforme segue: 

 

 

4. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais 
do auditor são: 
(a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como 
um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse 
sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável. 

 

 

Observada a conceituação acima, complementa-se que a auditoria consiste 

em um exame cuidadoso, sistemático e independente, cujo objetivo é averiguar se 

as atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor estão de acordo com 

as disposições estabelecidas. 

O objeto da auditoria se resume no conjunto dos elementos de controle do 

patrimônio, quais sejam: os registros contábeis, documentos que comprovem esses 

registros e os atos administrativos. Fatos não registrados documentalmente também 

são objeto da auditoria uma vez que estão relacionadas ao patrimônio auditado. 

As Demonstrações Financeiras são o canal de comunicação para os 

acionistas, credores e partes interessadas acompanharem o andamento das 

atividades das empresas em geral, a situação patrimonial, situação econômica 

(resultados ou rentabilidade do negócio) e a situação financeira (liquidez, solvência, 

endividamento) da companhia em questão, capacidade de pagamento das dívidas, 

entre outros. A demonstração financeira também pode ser utilizada internamente, 

servindo de instrumento suporte na tomada de decisões.  
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2.1 AUDITORIA EXTERNA VERSUS AUDITORIA INTERNA 

 

 

Apesar do interesse comum no trabalho do auditor interno e do auditor 

externo, as diferenças são notáveis em alguns quesitos, conforme apresentado por 

Silvio Aparecido Crepaldi (2000, p. 49): 

 

 

a. Extensão dos trabalhos: o escopo dos trabalhos feitos pelo auditor 
interno normalmente é determinado pela gerência, enquanto a extensão 
do exame do auditor externo é determinada pelas normas usuais 
reconhecidas no país ou requeridas por legislação específica. 

b. Direção: o auditor interno dirige seus trabalhos para assegurar que o 
sistema contábil e de controle interno funcione eficientemente, a fim de 
que os dados contábeis fornecidos à gerência apresentem os fatos com 
exatidão. Os trabalhos do auditor externo, entretanto, são determinados 
por seu dever de se satisfazer com que as demonstrações contábeis a 
serem apresentadas a terceiros, como por exemplo, a acionistas, 
investidores, fornecedores, à fiscalização, reflitam com propriedade a 
situação contábil de uma empresa em certa data, e os resultados das 
operações do período examinado. 

c. Responsabilidade: a responsabilidade do auditor interno é para com a 
gerência, ao passo que a responsabilidade do auditor externo 
geralmente é mais ampla. É evidente que o auditor interno, sendo 
funcionário da empresa, não tem a condição total de independência que 
possui o auditor externo. 

d. Métodos: não obstante as diferenças apontadas, os trabalhos de ambos 
são efetuados em geral por métodos idênticos. O auditor interno segue 
mais as rotinas de cunho interno, ou seja, observa o cumprimento rígido 
das normas internas, pois ele tem domínio da cultura da empresa, 
enquanto o auditor externo observa mais o cumprimento das normas 
associadas às leis de forma bem ampla, ele tem melhor domínio dos 
aspectos de interesse coletivo. 

 

 

Ainda segundo Crepaldi (2000, p. 50), comparando-se os dois tipos de 

auditoria, podem-se traçar as seguintes características marcantes: 

 

 

• Auditor externo é independente, contratado para determinada tarefa de 
auditoria, enquanto o auditor interno é empregado da empresa, sem 
independência; 

• As tarefas do auditor externo são delimitadas no contrato, enquanto as 
tarefas do auditor interno são tão abrangentes quanto forem as operações 
da empresa; 

• A auditoria externa é eventual, enquanto a auditoria interna é periódica; 
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• Processo utilizado em ambas é o analítico e as técnicas assemelham-se; 

• As bases em que se assentam os exames são as mesmas: a escrituração, 
os documentos e os controles; 

• Os resultados assemelham-se. 

 

 

O que é distinção fundamental, todavia, entre os dois tipos é o grau de 

independência de um contra a total dependência do outro. No último caso, a 

confiabilidade de terceiros nos resultados fica comprometida. Não em função da 

pessoa do auditor, com o fator de descrédito, mas por sua total submissão à 

empresa.  

 

 

Quadro 2 – Comparativo entre auditoria interna e externa 

Elementos Auditoria Externa Auditoria Interna 

Sujeito Profissional independente Funcionário da empresa 

Ação e objetivo Exame das demonstrações 
financeiras 

Exame dos controles 
operacionais 

Finalidade Opinar sobre as 
demonstrações financeiras 

Promover melhorias nos 
controles operacionais 

Relatório principal Parecer Recomendações de controle 
interno e eficiência 
administrativa 

Grau de independência Independente Vínculo trabalhista com a 
empresa auditada 

Interessados no trabalho A empresa e stakeholders 
(partes interessadas) 

A empresa 

Responsabilidade Profissional, civil e criminal Trabalhista 

Número de áreas cobertas 
pelo exame durante um 
período 

Maior Menor 

Intensidade dos trabalhos 
em cada área 

Menor Maior 

Continuidade do trabalho Periódico Contínuo 
 

 

 

As empresas brasileiras são auditadas pelos motivos apresentados a seguir. 

 

a) Disposições legais 

• CVM exige, por força de lei, auditoria em sociedades anônimas de 

capital aberto. 

• Banco Central do Brasil (BACEN), exige auditoria em: 



 13 

o Bancos comerciais; 

o Bancos de investimentos; 

o Financeiras; 

o Distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 

o Corretoras de câmbio e valores mobiliários; 

o Sociedades de arrendamento mercantil; 

o Sociedades de crédito imobiliário.  

• Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), exige auditoria em 

sociedades seguradoras. 

b) Por outros motivos 

• Instituições financeiras podem, mediante acordo contratual, exigir 

auditoria de empresas tomadoras de crédito. 

c) Acionista controlador 

• Pode exigir auditoria em empresas coligadas, controladas ou filiais, no 

próprio país ou no exterior. 

d) Outros 

• A administração pode solicitar auditorias especiais para identificar se 

uma suspeita de fraude é real. Na aquisição de um investimento, 

frequentemente é realizada auditoria (due diligence) para verificação da 

situação financeira e patrimonial da empresa que está sendo adquirida. 

 

O objetivo do trabalho de auditoria de demonstrações contábeis é habilitar o 

auditor a expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis foram 

preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com uma estrutura 

conceitual identificada para relatórios contábeis. 

O auditor deve cumprir o disposto no Código de Ética dos Contadores que 

atuam como Profissionais Liberais, emitido pela IFAC. Os princípios éticos que 

regem as responsabilidades profissionais do auditor são: a) independência; b) 

integridade; c) objetividade; d) competência e devido zelo profissional; e) 

confidencialidade; f) comportamento profissional; e g) normas técnicas. 
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Para os profissionais atuantes no Brasil, as normas profissionais de auditor 

independente, Norma Brasileira de Contabilidade Profissional NBC PG 100 (vide 

texto integral no anexo 2), foi aprovada pela resolução CFC NBCPG100/2014. 

 

 

2.2 ESTRUTURA DO TRABALHO DE AUDITORIA 

 

 

O objetivo da auditoria externa ou independente é emitir opinião sobre as 

demonstrações financeiras examinadas, que, de acordo com a Lei 11.638/2007, são 

compostas pelos seguintes relatórios contábeis: i) balanço patrimonial; ii) 

demonstração do resultado do exercício; iii) demonstração de lucros ou prejuízos 

acumulados ou demonstração das mutações do patrimônio líquido (DLPA ou DMPL); 

iv) demonstração dos fluxos de caixa (DFC); v) demonstração do valor adicionado 

(DVA); e vi) notas explicativas. 

 Para atingir esse objetivo, Marcelo Cavalcanti Almeida (2003, p. 45), descreve 

que: 

 

 

O auditor independente necessita planejar adequadamente seu trabalho, 
avaliar o sistema de controle interno relacionado com a parte contábil e 
proceder à revisão analítica das contas do ativo, passivo, despesa e receita, 
a fim de estabelecer natureza, datas e extensão dos procedimentos de 
auditoria, colher as evidências comprobatórias das informações das 
demonstrações financeiras e avaliar essas evidências.  

 

 

Utilizamos a estrutura apresentado por Almeida (2003, p. 47), a fim de 

demonstrar a estrutura do trabalho do auditor externo: 
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Quadro 3 – Estrutura do trabalho do auditor externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MÉTODOS DE AUDITORIA 

 

  

Conforme apresentado por Crepaldi (2000, p. 30), os métodos aplicados pela 

técnica de auditoria são:  

 

 

A auditoria examina fatos já ocorridos e o faz sempre de modo analítico, 

minuciosamente. Pela retrospecção, como método no trabalho de auditoria, 

verificam-se os fatos passados já vividos, em fatos patrimoniais já 

 
Auditor 

 
Planeja o trabalho 

 
Avalia o controle interno

  

Executa os procedimentos 
de auditoria 

 
Colhe as evidências 

 
Avalia as evidências 

 
Emite o parecer 

 
Efetua a revisão analítica 
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sucedidos. Esse é um caráter distintivo entre a escrituração ou registro 

contábil e a técnica de auditoria. 

 

 

A análise, portanto, é o fator predominante, o que realmente caracteriza o 

método ou conduta de trabalho na técnica de auditoria. 

Tecnicamente, o método orienta a execução do trabalho, dando-lhe, 

aproximadamente, as seguintes fases: i) levantamento de condições de rotina 

administrativa financeira e contábil; ii) panejamento da auditoria; iii) obtenção das 

provas; iv) relatório de auditoria e v) certificados. 

A norma é exercer a verificação sobre fatos passados e, em todas as 

verificações, usar a decomposição de todos os elementos do fato, isto é, sua 

análise. 

 

 

2.4 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA AUDITORIA CONTÁBIL 

 

 

A auditoria surgiu como consequência da necessidade de confirmação dos 

registros contábeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e da taxação 

do imposto de renda, baseado no lucro expresso nas demonstrações contábeis.  

 

 

2.4.1 Origem da auditoria externa no exterior 

 

 

O primeiro auditor provavelmente foi um contador do século XV ou XVI que, 

pela reputação de sua sabedoria técnica, passou a ser consultado por outros sobre 

a escrituração de suas transações. Supõe-se que a auditoria estabeleceu-se como 

profissão distinta da atividade contábil para um único usuário no momento em que o 

especialista em escrituração deixou de praticá-la para assessorar os demais 

especialistas e mercadores, transformando-se em consultor público liberal. 
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Os italianos foram os estudiosos da contabilidade. O frei Luca Paccioli em 

1344 publicou sua teoria das partidas dobradas, alicerce da contabilidade moderna. 

Acredita-se, todavia, que o termo auditar tenha surgido no fim de século XIII na 

Inglaterra, durante o reinado de Eduardo I. 

Na Idade Média, muitas foram as associações profissionais que executavam 

as funções de auditoria; a Revolução Industrial apresentou problemas contábeis 

mais complexos, porém a real necessidade de auditoria se manifestou a partir da 

institucionalização do investidor capitalista que passou a exigir relatórios imparciais 

sobre a integridade de seu investimento e dos resultados econômicos do 

empreendimento. 

Com a evolução do sistema capitalista, a auditoria externa foi se tornando 

mais necessária, pois com a expansão do mercado e o acirramento da concorrência, 

houve a necessidade de a empresa ampliar suas instalações fabris e 

administrativas, investir no desenvolvimento tecnológico e aprimorar os controles e 

procedimentos internos em geral, principalmente visando à redução de custos e 

tornando mais competitivos seus produtos no mercado. 

Com o crescimento do comércio, outro fator que contribuiu para o 

desenvolvimento da auditoria na Inglaterra foi a instituição do imposto sobre a renda. 

A fim de obter recursos para se adaptar a essas mudanças, cumprimento das 

exigências legais e demonstrar imagem íntegra para os investidores, as empresas 

recorreram a terceiros captando empréstimos de longo prazo junto aos bancos ou 

abrindo o capital para novos investidores, os quais, por sua vez, precisavam 

conhecer a posição patrimonial e financeira da empresa e a capacidade de geração 

de lucro para avaliar a segurança, liquidez, rentabilidade e remuneração do capital 

investido. 

As demonstrações financeiras eram a melhor fonte de informação para o 

investidor poder avaliar esses índices na empresa investida. Como medida de 

segurança para que as informações não fossem manipuladas, os futuros 

investidores exigiam que estas fossem examinadas por um profissional 

independente e com capacidade técnica para avaliar sobre a integridade dessas 

demonstrações. A partir daí, surge a profissão de auditor externo ou auditor 

independente na Europa. 
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2.4.2 Origem da auditoria externa no Brasil 

 

 

Não existem registros sobre o início da atividade de auditoria no Brasil.  

Acredita-se que ocorreu por conta dos investimentos estrangeiros no País. 

Para atender exigências dos países de origem, as empresas com capital estrangeiro 

passaram a ser auditadas.  

Com o aumento da demando por esse tipo de serviço, as primeiras empresas 

de auditoria instalaram seus escritórios em território nacional. A firma de auditoria 

MCAuliffe Davis Bell & Co. já tinha instalações de seu escritório no Rio de Janeiro 

desde 1909. Em 1915, a Price Waterhouse abriu escritório no Rio de Janeiro. Ambas 

empresas transferiram profissionais de outros países para dirigir as atividades das 

empresas de auditoria no Brasil. 

Apesar de formalmente organizada em 26 de março de 1957, quando 

formado o Instituto dos Contadores Públicos do Brasil, a auditoria foi oficialmente 

reconhecida apenas em 1968, por ato do Banco Central do Brasil. O fortalecimento 

da atividade ocorreu em 1972 por regulamentação do Banco Central do Brasil, 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela formação de um órgão nacional 

para o debate e compartilhamento de informações entre os profissionais e o Instituto 

dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON). 

 

 

2.4.3 Evolução histórica da auditoria 

 

 

De acordo com o apresentado por William Attie (1998, p.27): 

 

 

A contabilidade foi a primeira disciplina desenvolvida para auxiliar e informar 
ao administrador, sendo ela a formadora de uma especialização 
denominada auditoria, destinada a ser usada como uma ferramenta de 
confirmação da própria contabilidade. 
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A fim de corroborar tal informação, Attie (1998, p. 28) apresentou a evolução 

cronológica da profissão contábil e de auditor, conforme apresentado a seguir: 

 

 

Quadro 4 – Evolução da profissão contábil e de auditor 

CONTABILIDADE 

Datas Fatos 

? Desconhecida a data do início da aplicação do método das partidas dobradas. 

1202 Publicação de Liber abacci, de autoria de Fibonacci, expondo cálculos financeiros nas 
operações mercantis. 

1494 Publicação da Summa/tractatus, de Frà Lucca Paccioli. No tratado, é apresentada a 
escrituração das contas mercantis pelo método das partidas dobradas. 

1840 Publicação de A contabilidade aplicada à administração pública e à administração privada, 
de Francesco Villa. 

1840/ 
1920 

Evidencia a Escola Italiana de Contabilidade, iniciando o desenvolvimento da Teoria da 
Contabilidade, predominando as discussões teóricas a respeito da disciplina. 

1920 Predominância da Escola Anglo-americana de Contabilidade com o desenvolvimento da 
Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial, Análise de Balanços, Auditoria e outras 
ramificações técnicas. 

1934 Predominância da Escola Americana de Contabilidade, que perdura até os tempos atuais. 

AUDITORIA 

? Desconhecida a data de início da atividade de auditoria. 

1314 Criação do cargo de auditor do Tesouro na Inglaterra. 

1559 Sistematização e estabelecimento da auditoria dos pagamentos a servidores públicos pela 
Rainha Elizabeth I. 

1880 Criação da Associação dos Contadores Públicos Certificados (Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales), na Inglaterra. 

1886 Criação da Associação dos Contadores Públicos Certificados (AICPA), nos Estados 
Unidos. 

1894 Criação do Instituto Holandês de Contadores Públicos. 

1934 Criação do Security and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos. 

 

 

Embasado no quadro anteriormente apresentado, pode-se dizer que a 

evolução da auditoria é decorrente da evolução da contabilidade. Adicionalmente, 

outros fatores contribuem para a evolução da profissão como o desenvolvimento 

econômico dos países, crescimento das empresas, evolução do mercado de 

capitais, aumento da complexidade na administração dos negócios e de práticas 

financeiras como uma consequência da evolução da economia de mercado. 

A integridade das informações, o cumprimento das exigências legais, e a 

remuneração do capital investido foram algumas das preocupações que exigiram a 

opinião de um profissional independente sobre as demonstrações financeiras de 

uma empresa. 
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É a partir da criação do SEC, em 1934, nos Estados Unidos, que a profissão 

de auditor assume maior importância, uma vez que as empresas que 

transacionavam ações na Bolsa de Valores foram obrigadas a se utilizarem dos 

serviços de auditoria para dar maior credibilidade a suas demonstrações financeiras. 

A fim de confirmar a informação de que contabilidade e auditoria andam 

juntas, Attie (1998, p. 29) complementa: 

 

 

A evolução da contabilidade, no sentido de se tornar um elemento 
informativo, dinâmico e de apoio aos administradores em geral, assumindo 
características modernas com o uso de equipamentos que permitem, 
inclusive, a contabilização de transações real-time, acrescida do fato de 
servir de alerta à obediência e controle de transações e de seguimento às 
determinações fiscais e legais, impele numa dinâmica frenética ao 
aperfeiçoamento constante tanto da contabilidade, como responsável pela 
implantação destes itens, quanto da Auditoria, como responsável que este 
conjunto harmônico reflita-se nas demonstrações financeiras e se tornem 
confiáveis. 

 

 

Com a promulgação da lei 11.638/07 também, houve um avanço na transição 

das práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil para as normas internacionais 

de relatórios financeiros (“IFRS”) e passou a ser obrigatória a auditoria das 

demonstrações financeiras das entidades de grande porte, mesmo que não 

constituídas sobre forma de ações. 

 

 

2.4.4 Evolução da auditoria no Brasil 

 

 

A evolução da auditoria no Brasil está relacionada com a instalação de 

empresas internacionais de auditoria independente, uma vez que investimentos 

também internacionais foram aqui implantados e compulsoriamente tiveram de ter 

suas demonstrações financeiras auditadas. 

As principais influências que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no 

Brasil foram: a) filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras; b) financiamento de 

empresas brasileiras através de capital internacional; c) crescimento das empresas 
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brasileiras e necessidade de descentralização e diversificação de suas atividades 

econômicas; d) evolução do mercado de capitais; e) criação das normas de auditoria 

promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 1972; e f) criação da CVM e da Lei 

das Sociedades Anônimas em 1976. 

A Lei das Sociedades Anônimas determinou que as companhias abertas, 

além de observarem as normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, 

serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes também registrados 

na CVM. 

Para os efeitos dessa Lei, a companhia é aberta se suas ações são 

negociáveis na bolsa de valores ou no mercado de balcão.  

Segundo Attie (1998, p. 29): 

 

 

A definição de companhia aberta adotada é mais ampla que o conceito 
fiscal de sociedade de capital aberto, pois toda companhia que faz apelo, 
por mínimo que seja, à poupança pública, cria, ao ingressar no mercado de 
capitais, relações que inexistem na companhia fechada e que exigem 
disciplina própria para proteção da economia popular e no interesse de 
funcionamento regular e do desenvolvimento do mercado de valores 
mobiliários. 

 

 

A Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, criou a Comissão de Valores 

Mobiliários e estabeleceu a disciplina e fiscalização para as atividades de auditoria 

das companhias abertas, dando à referida comissão atribuição de examinar a seu 

critério os registros contábeis, livros ou documentos dos auditores independentes. 

Segundo a referida Lei, somente as empresas de auditoria contábil ou os auditores 

contábeis independentes registrados na comissão de valores mobiliários poderão 

auditar as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições, 

sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de 

valores mobiliários. Além disso, estabeleceu que as empresas de auditoria contábil 

ou auditores contábeis independentes responderão civilmente por prejuízos que 

causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício de suas funções. 

Até dezembro de 2007, o exercício da auditoria independente era destinado 

àquelas empresas integrantes do mercado de capitais e as do sistema financeiro. 
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Demais empresas são auditadas geralmente a pedido de seus sócios, por possuírem 

capital estrangeiro, por representar investimento relevante em uma empresa sujeita 

à obrigação legal de auditoria, ou por acordos firmados com terceiros como 

financiadores, fornecedores etc. Como consequência do alto custo da contratação 

dos serviços profissionais, algumas empresas optaram por fechar o capital, a fim de 

evitar tal custo.   

Com o advento da Lei 11.638/2007, a auditoria passou a ser obrigatória para 

as empresas de grande porte ainda que não constituídas sob a forma de sociedades 

por ações. 
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3 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE AUDITORIA SOB A VISÃO DO EXECUTIVO 

E SOB A VISÃO DO INVESTIDOR 

 

 

Com o objetivo de tomar conhecimento da percepção de diversos 

profissionais sobre o trabalho da auditoria externa, realizamos uma pesquisa com 

alunos do curso de Master of Business Administration (MBA) em Gestão Estratégica 

de Empresas do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), conveniado 

à Fundação Getúlio Vargas (FGV), na cidade de Curitiba-PR. 

A entrevista foi realizada no decorrer do mês de setembro de 2015, e 24 

alunos do curso de MBA (Master of Business Administration) em gestão estratégica 

de empresas, responderam ao questionário proposto, cuja cópia pode ser 

visualizada no anexo 3. 

O questionário procurou abordar a auditoria externa sob o aspecto do 

administrador de uma empresa e sob o aspecto do investidor. As questões 

apresentadas são objetivas, com duas alternativas de respostas. O questionário não 

gerou dúvida para os entrevistados, pois a linguagem utilizada foi de fácil 

entendimento para os estudantes e profissionais da área de negócios. 

Considerando o aspecto do administrador, questionamos o perfil do 

entrevistado, como empresa e departamento no qual trabalha, se a empresa em que 

trabalha é auditada e qual a sua percepção sobre os trabalhos realizados pela 

auditoria independente. 

Como resultado das pesquisas aplicadas, obtivemos as seguintes 

constatações: 

i) Entre os entrevistados, 100% trabalham em empresas de iniciativa 

privada, e 12,5% trabalham na área financeira ou contábil, a qual tem 

maior contato com o trabalho da auditoria externa dentro da organização. 

Muitos dos entrevistados são empreendedores ou estão em busca de 

seguir no caminho de desenvolvimento de novos negócios. 

ii) Do total dos entrevistados, 58% trabalham em empresas que são 

auditadas por profissionais independentes e, desses profissionais, 70% 

têm suas empresas auditadas para cumprimento de uma exigência legal. 
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Os demais são auditados por opção da administração, quando há 

suspeita de fraude, por exemplo, ou para fins de consolidação dos 

resultados de um grupo de empresas. 

iii) Questionamos sobre a percepção dos profissionais sobre o trabalho da 

auditoria externa e 92% dos entrevistados, responderam que o trabalho 

da auditoria externa ajuda a empresa a fortalecer os controles sobre suas 

operações. Daqueles entrevistados que responderam que a auditoria é 

realizada apenas por obrigação legal, 100% dos entrevistados acreditam 

que do mesmo modo o trabalho do profissional independente pode 

auxiliar a companhia a fortalecer os controles sobre suas operações. 

Isso acontece, pois existe certo receio com relação ao serviço prestado 

pelo auditor. Alguns profissionais têm a insegurança de que o auditor irá 

questionar a capacitação técnica do profissional bem como influenciará a 

administração na tomada de decisões quanto a qualidade técnica de seus 

colaboradores. O receio em ter seu trabalho questionado ou apresentar 

alguma deficiência nos procedimentos realizados, leva os profissionais a 

executarem os controles de maneira mais cuidadosa quando sua empresa 

é auditada por auditores independentes. Também o risco de fraude pode 

ser reduzido quando a empresa sofre uma auditoria, pois como diversas 

transações são analisadas, os fraudadores podem ter sua ação inibida 

quando sabe que seu trabalho passará por um processo de revisão 

independente. O auditor externo é um consultor que pode auxiliar na 

melhor adequação dos registros contábeis da empresa e preocupa-se 

com a confiabilidade dos registros. 

Os demais entrevistados, 8%, julgam o trabalho do auditor como 

cumprimento de uma obrigação legal, somente. 

  

Como resultado das entrevistas realizadas, podemos concluir que sob o 

aspecto do administrador, o trabalho da auditoria, apesar de considerado pela 

maioria dos entrevistados como uma obrigação legal, pode auxiliá-los a fortalecer o 

sistema de controles internos sobre suas operações e torna-se uma fonte de 
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controle sobre suas atividades e orientação sobre os pontos mais críticos para a 

tomada de decisão para realização de ações corretivas. 

Sob o aspecto do acionista, questionamos sobre a participação dos 

entrevistados no mercado de capital, sobre a segurança do investimento suportada 

pelo parecer de auditoria e este como fator determinante para a realização do 

investimento, sobre a contratação dos serviços de auditoria independente para 

revisão do sistema de controles adotado pela empresa e sobre a garantia de retorno 

do investimento suportada pelo trabalho do auditor.  

Considerando os pontos relacionados acima, identificamos o percentual de 

acionistas entre os entrevistados. Apenas 24% dos entrevistados possuem 

investimentos em companhias de capital aberto. O percentual é baixo, porém, 

considerando a cultura da população brasileira, poucas pessoas podem ou 

conseguem poupar e investir e que preferem investimentos com menor risco, 

podemos considerá-lo como satisfatório. Adicionalmente, as recentes mudanças no 

cenário econômica brasileiro desencorajou alguns investidores que resgatem seus 

investimentos em ações devido as grandes oscilações do valor das ações no 

mercado de capitais. 

Do total de investidores, 83% sentem maior segurança para investir em uma 

empresa após verificar o parecer de auditoria e, desse total, 100% consideram o 

parecer de auditoria como fator determinante para decisão na realização do 

investimento. Podemos verificar que os investidores vêm no profissional de auditoria 

independente uma fonte de segurança para realização de um investimento seguro. 

Isso ocorre, pois os auditores expressam opinião sobre as demonstrações 

financeiras da companhia, após a realização de inúmeras análises e testes, 

considerando se estas estão livres ou não de erros materiais que possam vir a 

modificar de forma significativa as análises efetuadas sobre o patrimônio da 

companhia. 

Esse resultado demonstra que o investidor considera de extrema importância 

a revisão das demonstrações da empresa investida por um profissional 

independente que expressa sua opinião de forma objetiva, considerando apenas 

riscos relevantes que possam distorcer de forma significativa a leitura das 

informações por um investidor. 
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Adicionalmente, questionamos sobre o comportamento dos investidores, caso 

estivessem na posição do administrador de uma companhia na qual a auditoria 

externa não é obrigatória de acordo com a legislação brasileira. Perguntamos se 

contratariam os serviços de uma empresa de auditoria independente para revisão do 

sistema de controles adotados pela empresa, e 92% do total de entrevistados 

responderam de forma positiva o que novamente demonstra a confiança no trabalho 

de auditoria e que este pode ser utilizado pela companhia como revisão de sistema 

de controles internos. 

E, por fim, questionamos se o parecer de auditoria pode garantir a 

rentabilidade de um investimento, e 70% dos entrevistados acreditam que sim, o que 

não corresponde à realidade. A opinião de auditoria, sem modificação, determina 

apenas que as demonstrações financeiras representam de forma fidedigna as 

operações das empresas auditadas e que estas estão livres de erros materiais.  

Com relação ao aspecto do investidor, é possível concluir que, assim como para o 

administrador da companhia, o trabalho da auditoria externa tem papel importante, 

pois aumenta o nível de segurança quando da tomada de decisão na realização ou 

manutenção de um investimento. 

Espera-se que a compreensão sobre o trabalho desenvolvido possa trazer 

aos empresários e a todos os usuários do trabalho de auditoria uma percepção mais 

apurada da atividade realizada e de sua importância, não apenas como promotora 

de uma ação específica, mas no acompanhamento da eficácia e eficiência dos 

controles organizacionais. 
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4 REFLEXOS DA AUDITORIA SOBRE A RIQUEZA PATRIMONIAL 

 

 

A proteção que a auditoria oferece à riqueza patrimonial, dando maior 

segurança e garantia aos administradores, proprietários, fisco e financiadores do 

patrimônio, segundo Crepaldi (2000, p. 28) apresenta os seguintes aspectos: 

 

 

a) administrativo – contribui para a redução da ineficiência, negligência, 
incapacidade e improbidade de empregados e administradores; 
b) patrimonial – possibilita melhor controle dos bens, direitos e obrigações 
que constituem o patrimônio; 
c) fiscal – é o fator de mais rigoroso cumprimento das obrigações fiscais, 
resguardando o patrimônio contra multas, o proprietário contra penalidades 
decorrentes da lei de sonegação fiscal e o fisco contra a sonegação de 
impostos; 
d) técnico – contribui para mais adequada utilização das contas, maior 
eficiência dos serviços contábeis, maior precisão das informações e a 
garantia de que a escrituração e as demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade; 
e) financeiro – resguarda créditos de terceiros – fornecedores e 
financiadores – contra possíveis fraudes e dilapidações do patrimônio, 
permitindo maior controle dos recursos para fazer face a esses 
compromissos; 
f) econômico – assegura maior exatidão dos custos e veracidade dos 
resultados, na defesa do interesse dos investidores e titulares do patrimônio. 

 

 

 É possível, portanto, observar que o processo de auditoria contribui de forma 

ampla com os interesses das partes interessadas (“stakeholders”) no desempenho 

das atividades da empresa. 

 

 

4.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTROLE DA AUDITORIA 

 

 

A auditoria atualmente é um meio indispensável de confirmação da eficiência 

dos controles e fator de maior tranquilidade para a administração e de maior garantia 

para investidores bem como para o próprio fisco. Crepaldi (2000, p. 29) caracteriza o 

auditor como “o colaborador eficiente e insuspeito, que contribui para a melhor 
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aplicação das leis fiscais”. A principal vantagem da auditoria externa é sua 

independência, pois não possui qualquer vínculo com o ambiente corporativo da 

empresa contratante, evitando embaraços e possíveis constrangimentos. 

 

 

4.1.1 Vantagens para a administração da empresa 

 

 

As principais vantagens da auditoria para a administração da empresa 

quando da realização de um trabalho de auditoria externa, apresentadas por 

Crepaldi (2000, p. 29), são relacionadas a seguir: 

 

 

• Fiscalização da eficiência dos controles internos; 

• Segurança de maior correção dos registros contábeis; 

• Dar opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis; 

• Dificultar o desvio de bens patrimoniais e pagamentos indevidos de 
despesas; 

• Possibilidade de apuração de omissões no registro das receitas, na 
realização oportuna de créditos ou na liquidação oportuna de débitos; 

• Contribuição para a obtenção de melhores informações sobre a real 
situação econômica, patrimonial e financeira das empresas; 

• Apontar falhas na organização administrativa da empresa e nos 
controles internos.  

 

 

Sobre o ambiente de controles internos, Gramling (2012, p.179) diferencia o 

interesse da administração e dos auditores sobre o ambiente de controles internos 

da Companhia, conforme segue: 

 

 

O objetivo da administração na avaliação de controles internos é obter 
dados de qualidade elevada para tomar boas decisões empresariais; o 
objetivo do auditor na avaliação de controles internos é duplo: (a) 
determinar o risco de controle, que por sua vez afeta o enfoque de auditoria 
e (b) dar um parecer sobre a eficácia do controle interno. 

 

Ainda segundo Gramling (2012, p.179), o entendimento do ambiente de 

controles internos de uma Companhia segue o fluxo apresentado a seguir: 
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Quadro 5 - Processo de avaliação de controles internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Não 

 

 

 

 
 Sim 

 

 
 Não  

 

 

 

 
 Sim 

 

 

 

 

 
 Não  

 
 

 

 
 Sim 
   

 

  

 

 

Conhecer os componentes do controle 
interno. Determinar a qualidade do 
ambiente de controle e dos controles de 
monitoramento. 

Identificar procedimentos contábeis 
significativos associados a itens de 
demonstrações financeiras ou 
divulgações relevantes. 

O projeto dos 
controles é eficaz? 

Vale a pena testar os 
controles do ponto de 

vista do custo? 
 

Testar a eficácia dos controles. 

Os controles são 
eficazes? 

 
 

Documentar os fundamentos de uma 
avaliação de risco não elevado de 

controle. 

Documentar deficiências e 
limitações significativas e 
materiais e informar as pessoas 
responsáveis pela governança. 

Realizar testes diretos amplos 
de saldos de contas. 

Entender os controles 
internos do cliente 

Identificar os controles 
a serem testados 

Elaborar um plano para 
testar controles e 

executar esse plano 

Examinar os 
resultados dos testes 

Realizar testes diretos reduzidos de 
saldos de contas. 
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Com base no fluxograma acima, e possível perceber o detalhamento no 

entendimento do ambiente de controles que o auditor realiza, com forma de obter 

conhecimento sobre os fluxos de transações da empresa, identificação de riscos e 

de fragilidades no ambiente de controles e sugestão de melhorias relacionadas aos 

controles adotados pela empresa. 

 

 

4.1.2 Vantagens para os investidores 

 

 

Sem dúvidas, os principais beneficiados com o trabalho do auditor externo 

são os investidores da empresa, uma vez que estes possuem capital investido e, na 

maioria das vezes, não possuem contato direto com a gestão da companhia. De 

acordo com Crepaldi (2000, p. 30), as principais vantagens da auditoria para a 

pessoa do investidor são: 

 

 

• Contribuição para a maior exatidão das demonstrações contábeis; 

• Possibilidade de maiores informações sobre a real situação econômica, 
patrimonial e financeira das empresas; 

• A segurança maior exatidão dos resultados apurados. 

 

 

É importante ressaltar que as vantagens acima listadas são decorrentes da 

independência do auditor, o qual tem como objetivo proteger o interesse dos 

investidores, garantindo a transparência das informações divulgadas pela empresa 

ao mercado. 

 

 

4.1.3 Vantagens para o fisco 

 

 

Além da administração da empresa e dos investidores, outro beneficiado com 

o trabalho executado pelo auditor independente é o fisco, uma vez que o auditor 
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observa se a legislação fiscal também é observada e cumprida pela empresa 

auditada. Crepaldi (2000, p. 30) descreve como as principais vantagens para o fisco: 

“i) Maior exatidão das demonstrações contábeis; ii) A segurança de maior exatidão 

dos resultados apurados; iii) Contribuição para a maior observância das leis fiscais”.  

A contribuição do auditor é decorrente da atuação como uma fiscal da 

exatidão das informações preparadas pela Companhia e fornecida ao fisco em 

bases temporais, o que garante que, mesma sem realizar fiscalizações periódicas, o 

fisco ainda receberá informações assertivas, preparadas pela administração da 

empresa e revisadas pelos auditores. Qualquer irregularidade identificada é 

reportada pelos auditores. 

 

 

4.2 PARECER DE AUDITORIA 

 

 

Segundo Attie (1998, p. 67), o parecer de auditoria é:  

 

 

o instrumento pelo qual o auditor expressa a sua opinião, em obediência às 
normas de auditoria; após a realização de todo o trabalho de campo, 
reunindo provas e evidências sobre as demonstrações financeiras, é que o 
auditor determina seu entendimento sobre a representatividade e o conjunto 
dos mesmos. 

 

 

Também comenta sobre o desenvolvimento do trabalho: 

 

 

Seu exame de campo, concluído por intermédio de programa de trabalho, o 
endereça à obtenção de informação e fatos que determinam seu 
posicionamento e o impelem a análises, pensando e medindo efeitos 
decorrentes das informações obtidas.  
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E ainda complementa “A emissão do parecer reflete o entendimento do 

auditor acerca dos dados em exame, de uma forma padrão e resumida que dê, aos 

leitores, em geral, uma noção exata dos trabalhos que realizou e o que concluiu”. 

 

 

4.2.1 Estrutura do parecer de auditoria 

 

 

O parecer de auditoria, em condições normais, contém três parágrafos, assim 

apresentados por Attie (1998, p.68): 

 

 

➢ 1º parágrafo: determina e referencia o propósito de trabalho do auditor e 
a responsabilidade por ele assumida. É denominado parágrafo de 
introdução, em que o auditor identifica o objeto do trabalho, no caso as 
demonstrações financeiras em exame que, via de regra, são 
comparativos de dois anos, e a empresa à qual o auditor se refere. 
Oportuno dizer, e faz parte do primeiro parágrafo, que as demonstrações 
financeiras são de responsabilidade da administração da empresa, a 
quem cabe zelar pelas adequadas e oportunas informações que elas 
expressam. O auditor assume a responsabilidade de opinar sobre a 
representatividade e adequação das demonstrações dadas a exame e, 
caso não concorde com as mesmas, deve deixar total transparência 
desse fato em seu parecer. 

➢ 2º parágrafo: determina a abrangência do trabalho de auditoria e forma 
pela qual o trabalho foi direcionado. É determinado de parágrafo de 
extensão do trabalho do auditor referenciado principalmente pela 
obediências às normas de auditoria. Entende-se que este parágrafo 
remeta em dados sintéticos dos trabalhos de auditoria realizados que se 
encontram detalhadamente expostos nos papéis de trabalho do auditor. 
A linha de escrita deste trabalho faz menção aos testes amostrais 
realizados que, segundo juízo do auditor, foram suficientes para atestar a 
globalização dos dados expostos nas demonstrações financeiras, por 
meio de métodos e medidas adequadas. 

➢ 3º parágrafo: determina a opinião do auditor sobre o trabalho realizado. 
É determinado de parágrafo da opinião do auditor quanto às 
demonstrações financeiras examinadas e descritas no primeiro parágrafo 
do parecer. O julgamento do auditor é traduzido pelo uso da expressão 
“em nossa opinião”, que representa a síntese de uma extensa série de 
trabalhos realizados em busca da confirmação dos dados declarados em 
demonstrações financeiras. Oportuno notar que o auditor opina sobre o 
conjunto das demonstrações financeiras em todos os aspectos 
relevantes, importantes e materiais, que possam distorcer ou alterar o 
significado destas, devendo atentar para fatos que influenciam esse 
conjunto das demonstrações financeiras. 
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Anteriormente foi apresentada a estrutura tradicional de uma opinião de 

auditoria, todavia, pode ocorrer a inclusão de parágrafos adicionais em que serão 

relacionadas possíveis divergências ou discordâncias com relação aos números 

apresentados. 

 

 

4.2.2 Classificação da opinião de auditoria 

 

 

A seguir apresentamos a classificação das opiniões de auditoria, segundo 

Attie (2000, p. 71). É importante ressaltar que atualmente, a terminologia adequada 

para referência ao relatório do auditor é opinião dos auditores, em substituição a 

expressão anterior de parecer de auditoria. Considera-se de extrema importância 

que, tanto o administrador quanto o investidor, tenham estes conceitos bem 

definidos para que possam entender a conclusão do trabalho dos auditores. 

O quadro a seguir, demonstrado por Perez Junior (2011, p.139), demonstra 

como a opinião do auditor sobre a natureza do assunto que gerou a modificação, e a 

disseminação de forma generalizada dos seus efeitos ou possíveis efeitos sobre as 

demonstrações contábeis, afetam o tipo de opinião a ser expressa. 

 

 

Quadro 6 – Efeito da natureza do assunto sobre a opinião expressa 

EFEITO DA NATUREZA DO ASSUNTO SOBRE A OPINIÃO EXPRESSA 

 
Natureza do assunto que gerou a modificação 

Julgamento do auditor sobre a disseminação de 
forma generalizada dos efeitos ou possíveis 
efeitos sobre as demonstrações contábeis 

Relevante mas não 
generalizado 

Relevante e 
generalizado 

As demonstrações contábeis apresentam 
distorções relevantes 

Opinião com ressalva Opinião adversa 

Impossibilidade de obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente 

Opinião com ressalva Abstenção de opinião 

Fonte: Perez Junior (2011, p.139)   
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4.2.2.1 Opinião sem ressalva 

 

 

A opinião de auditoria sem ressalva é emitida quando as demonstrações 

financeiras da empresa examinadas pelo auditor representam adequadamente a 

posição patrimonial e financeira, e o resultado das operações está de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade. A opinião sem ressalva indica que o 

auditor está convencido de que as demonstrações financeiras foram elaboradas 

consoantes às Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação específica em 

todos os seus aspectos relevantes. O auditor, quando emite uma opinião sem 

ressalva, afirma que não há efeitos relevantes que afetem a demonstração 

financeira, uma vez que foram estes avaliados e considerados não significativos em 

relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Quando ocorrer incerteza em relação a fatos relevantes, os quais ainda não 

estão claramente identificados, quanto a sucesso ou insucesso, decorrentes de sua 

finalização, é preciso que o auditor determine qual é o tipo de opinião mais 

apropriado, uma vez que esses eventos podem afetar significativamente a posição 

patrimonial e financeira da empresa, dado o exame e o resultado de suas 

operações. 

Nesse caso, o auditor deve mencionar um parágrafo de ênfase em sua 

opinião, após o parágrafo de opinião, referenciando à nota explicativa que, 

precisamente, descreverá em maior detalhe as incertezas. 

Se a incerteza for relevante, mas não houver nenhuma evidência quanto ao 

desfecho e existem informações consideradas suficientes no conjunto das 

demonstrações financeiras, o auditor deve fazer o uso do parágrafo de ênfase e 

emitir uma opinião sem ressalva. 

Caso o auditor determine que as questões relativas às incertezas não estão 

claramente expostas no conjunto das demonstrações financeiras, sua opinião 

deverá conter ressalva ou opinião adversa pela omissão ou inadequação da 

divulgação. 
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4.2.2.2 Opinião com ressalva 

 

 

É emitido quando um ou mais valores nas demonstrações financeiras não 

refletem adequadamente a posição correta, de acordo com os princípios 

fundamentais de contabilidade, ou quando o auditor não consegue obter evidências 

adequadas que permitam a comprovação desses valores. De forma geral, os 

motivos da ressalva estão relacionados à não-obediência aos princípios 

fundamentais de contabilidade ou à inconsistência na aplicação dos mesmos e por 

claras limitações impostas ao auditor, não lhe sendo concedidas alternativas para o 

exame integral das demonstrações financeiras. Se a ressalva for tão significativa que 

impeça expressar opinião sobre a adequação das demonstrações financeiras, 

tomadas em conjunto, há necessidade da abstenção de opinião ou da opinião 

adversa. 

 

 

4.2.2.3 Opinião adversa 

 

 

É emitido quando o auditor verificar efeitos e condições que, em sua opinião, 

comprometem substancialmente as demonstrações financeiras examinadas, a ponto 

de não ser suficiente a simples ressalva na opinião. A opinião adverso exprime a 

opinião do auditor de que as demonstrações financeiras não representam 

adequadamente a posição patrimonial e financeira e/ou o resultado das operações 

e/ou mutações patrimoniais, e/ou as fluxos de caixa dos recursos de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade. Nessas circunstâncias, uma abstenção de 

opinião não é considerada apropriada, uma vez que o auditor possui informações 

suficientes para declarar que, em sua opinião, as demonstrações financeiras não 

estão adequadamente apresentadas. 
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4.2.2.4 Opinião com abstenção de opinião 

 

 

Quando o auditor não conseguir obter comprovação suficiente para 

fundamentar a sua opinião sobre as demonstrações financeiras tomadas em 

conjunto, ele deve declarar que está impossibilitado de expressar sua opinião sobre 

estas. 

Como regra geral, essa impossibilidade de expressão de opinião do auditor é 

resultante dos seguintes aspectos: a) limitação imposta ao objetivo do exame; b) 

existência de fato que afete consideravelmente a posição patrimonial e financeira ou 

resultado das operações; c) existência de incerteza substancial em relação ao 

montante de um item impedindo ao auditor a formação de opinião sobre as 

demonstrações financeiras tomadas em conjunto; e d) preparação de 

demonstrações financeiras não auditadas. 

 No caso de limitações significativas ao objetivo do exame, o auditor pode 

relatar os procedimentos realizados, casos em que ele deve modificar o parágrafo de 

extensão do trabalho ou indicar os procedimentos omitidos. Qualquer que seja o 

caso, o auditor preferirá declarar claramente que o exame por ele realizado não foi o 

suficiente para permitir a expressão de sua opinião sobre as demonstrações 

financeiras tomadas em conjunto, e dar ao conhecimento geral os motivos que o 

levaram a assim proceder. 

 

 

4.3 RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES  

 

 

Ao término de um trabalho de auditoria, a equipe responsável pelo trabalho 

desenvolvido em campo redige um relatório com os pontos de recomendação 

identificados durante a execução dos trabalhos. A fase do trabalho de auditoria que 

mais contribuiu com a elaboração desse relatório é a fase de controles internos, pois 

nesta fase é efetuado um minucioso entendimento das rotinas das principais 

transações, principalmente aquelas que afetam os saldos contábeis. 
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Durante o trabalho de controles internos, é observado se os colaboradores 

seguem as políticas traçadas pela alta administração da empresa, se os ativos estão 

protegidos, se as operações são adequadamente registradas e fidedignamente 

apresentadas nas demonstrações financeiras, se existem conflitos na segregação de 

função, entre outros. O entendimento das rotinas e teste dos controles identificados 

tem como benefício a redução dos procedimentos para teste de saldos na data-base 

da demonstração financeira; outro produto altamente importante e de grande 

utilidade para a administração da companhia é o relatório de recomendações, que 

servirá como auxílio para realizar ações corretivas para os controles que apresentam 

fragilidades e que possam permitir que certos procedimentos não sejam realizados, 

bem como possam permitir o conhecimento da ação de um possível fraudador. No 

relatório de recomendações também podem ser apresentadas sugestões de 

aprimoramento do ambiente de controles internos da empresa. 

O relatório de recomendações é redigido pelos auditores e comentado pela 

administração da empresa. Em seguida, o relatório é entregue ao conselho de 

administração, que representa os interesses dos investidores, para que estes 

tenham conhecimento das fragilidades no sistema de controles da empresa 

investida. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Com base na pesquisa teórica e de campo apresentada neste trabalho, 

conclui-se que a função da auditoria independente ainda não é de amplo 

conhecimento dos administradores de uma companhia bem como dos investidores.  

Pode-se perceber que existem equívocos quanto ao objetivo do trabalho de 

auditoria externa como foi apresentado na análise dos questionários aplicados aos 

alunos de MBA. Os equívocos os quais foram tomados conhecimento foram 

esclarecidos no desenvolvimento deste trabalho. 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar o quanto o trabalho de auditoria 

independente é importante à administração da empresa, aos investidores, ao 

mercado de capitais em que se encontram possíveis novos investidores e a todos os 

usuários das demonstrações contábeis auditadas. 

Demonstrou-se que a evolução da profissão de auditoria ocorreu em 

decorrência de certificar-se sobre o correto registro das operações realizadas pela 

empresa para aqueles usuários que não podem acompanhar tais procedimentos de 

perto ou corriqueiramente. 

Pode-se verificar que o parecer de auditoria pode servir como instrumento 

para tomada de decisão de investidores, como atestado da eficácia do sistema de 

controles adotados pela companhia e principalmente como garantia de que os 

números apresentados nas demonstrações financeiras estão livres de erros 

materiais, os quais podem vir a prejudicar de forma significativa uma análise 

efetuada sobre esses números bem como uma possível reação inesperada do 

mercado de capitais. 

Adicionalmente ao parecer de auditoria, a administração da companhia pode 

solicitar aos auditores independentes que emitam um relatório com as principais 

fragilidades encontradas no sistema de controles contábeis, de tecnologia de 

informações e fiscais adotados pela empresa. 

Em decorrência da distância entre os usuários das informações e os 

operadores dos controles, as demonstrações financeiras auditadas podem dar 

relativa segurança de que aqueles controles estão sendo adequadamente realizados 
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e, como consequência, os números gerados a partir das operações estão corretos e, 

posteriormente, podem servir como instrumento suporte na tomada de decisões, em 

decorrência da confiança que se tem no profissional independente que audita tais 

demonstrações.  

Espera-se que essa visão possa trazer aos administradores, investidores e a 

todos os usuários do trabalho de auditoria uma percepção mais apurada da 

atividade desenvolvida e de sua importância, não apenas como promotora de uma 

ação específica, a emissão do parecer de auditoria, mas também no 

acompanhamento da eficiência e eficácia dos controles organizacionais. 
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ANEXO A – Resolução CFC no 1.230/09 - NBC TA 200 
 
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.203/09 

Aprova a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do 
Auditor Independente e a Condução da 
Auditoria em Conformidade com Normas de 
Auditoria.   

 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de 

suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o processo de convergência das Normas 

Brasileiras de Contabilidade aos padrões internacionais; 
CONSIDERANDO  que o Conselho Federal de Contabilidade é 

membro associado da IFAC – Federação Internacional de Contadores; 
CONSIDERANDO  a  Política de Tradução e Reprodução de 

Normas, emitida pela IFAC em dezembro de 2008;   
CONSIDERANDO  que a IFAC, como parte do serviço ao 

interesse público, recomenda que  seus membros e associados realizem a 
tradução  das suas normas internacionais e  demais publicações;  

CONSIDERANDO que mediante acordo firmado entre as 
partes,  a IFAC autorizou, no Brasil, como tradutores das suas normas e 
publicações, o Conselho Federal de Contabilidade e o IBRACON – Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil; 

CONSIDERANDO que a IFAC, conforme cessão de direitos 
firmado, outorgou aos órgãos tradutores os direitos de realizar a tradução, 
publicação e distribuição das normas internacionais impressas e em formato 
eletrônico,  

RESOLVE:  
Art. 1º. Aprovar a NBC TA 200 – “Objetivos Gerais do Auditor 

Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de 
Auditoria”, elaborada de acordo com a sua equivalente internacional ISA 200. 

  Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados 
em ou após 1º. de janeiro de 2010. 

Art. 3º. Aplicam-se as normas atualmente vigentes para os 
trabalhos de auditoria de exercícios iniciados antes de 1º. de janeiro de 2010. 

Art. 4º. Observado o disposto no artigo anterior, ficam 
revogadas, a partir de 1º. de janeiro de 2010, as Resoluções CFC nºs. 820/97, 
830/98, 836/99, 953/03, 981/03, 1.012/05, 1.022/05, 1.024/05, 1.029/05, 1.035/05, 
1.036/05, 1.037/05, 1.038/05, 1.039/05, 1.040/05 e 1.054/05, publicadas no D.O.U., 
Seção I, de 21/1/98, 21/12/98, 2/3/99, 3/2/03, 11/11/03, 25/1/05, 22/4/05, 9/5/05, 
6/7/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05 e 8/11/05, 
respectivamente.  

 
Brasília, 27 de novembro de 2009. 

 
 

Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim 
Presidente 
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Ata CFC nº. 931 
 
 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
NBC TA 200 – OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR INDEPENDENTE E A 
CONDUÇÃO DA AUDITORIA EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE 

AUDITORIA 
 
 
Índice                                                                                                                    Item 
  
INTRODUÇÃO 
Alcance                                                                         1 – 2 
Auditoria de demonstrações contábeis      3 – 9 
Data de vigência         10 
OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR      11 – 12 
DEFINIÇÕES         13 
REQUISITOS 
Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis  14 
Ceticismo profissional        15 
Julgamento profissional        16 
Evidência de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria   17 
Condução da auditoria em conformidade com NBC TAs           18 – 
24 
APLICAÇÃO E OUTROS MATERIAIS EXPLICATIVOS 
Auditoria de demonstrações contábeis         A1 – A13 
Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis         
 A14 – A17 
Ceticismo profissional               A18 – A22 
Julgamento profissional         A23 – A27 
Evidência de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria                  A28 
– A52  
Condução da auditoria em conformidade com NBC TAs      A53 
– A76 



 43 

Introdução 
 
Alcance   
 
1.  Esta Norma de Auditoria trata das responsabilidades gerais do auditor 

independente na condução da auditoria de demonstrações contábeis em 
conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nesta 
Norma e em outras normas elas estão substancialmente apresentadas pela 
sua sigla “NBC TA”.  Especificamente, ela expõe os objetivos gerais do auditor 
independente e explica a natureza e o alcance da auditoria para possibilitar ao 
auditor independente o cumprimento desses objetivos. Ela também explica o 
alcance, a autoridade e a estrutura das NBC TAs e inclui requisitos 
estabelecendo as responsabilidades gerais do auditor independente aplicáveis 
em todas as auditorias, inclusive a obrigação de atender todas as NBC TAs. 
Doravante, o “auditor independente” é denominado o “auditor”. 

 
2.  As NBC TAs são escritas no contexto da auditoria de demonstrações contábeis 

executada por um auditor. Elas devem ser adaptadas conforme necessário às 
circunstâncias, quando aplicadas a auditorias de outras informações contábeis 
históricas. As NBC TAs não endereçam as responsabilidades do auditor que 
possam existir numa legislação, regulamentação ou de outra forma, por 
exemplo, como em conexão com uma oferta pública de títulos. Essas 
responsabilidades podem ser diferentes daquelas estabelecidas pelas NBC 
TAs. Dessa forma, enquanto o auditor pode encontrar aspectos nas NBC TAs 
que o apoiem nessas circunstâncias, é responsabilidade do auditor garantir 
cumprimento de todas as obrigações legais, regulatórias e profissionais. 

 
Auditoria de demonstrações contábeis 
 
3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações 

contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de 
uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma 
estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas 
conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações 
contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A auditoria 
conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas 
relevantes capacita o auditor a formar essa opinião (ver item A1). 

 
4.  As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, 

elaboradas pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis 
pela governança. As NBC TAs não impõem responsabilidades à administração 
ou aos responsáveis pela governança e não se sobrepõe às leis e 
regulamentos que governam as suas responsabilidades. Contudo, a auditoria 
em conformidade com as normas de auditoria é conduzida com base na 
premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela 
governança têm conhecimento de certas responsabilidades que são 
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fundamentais para a condução da auditoria. A auditoria das demonstrações 
contábeis não exime dessas responsabilidades a administração ou os 
responsáveis pela governança (ver itens A2 a A11). 

 
5.  Como base para a opinião do auditor, as NBC TAs exigem que ele obtenha 

segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou 
erro. Asseguração razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível é 
conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto 
é, o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as 
demonstrações contábeis contiverem distorção relevante). Contudo, 
asseguração razoável não é um nível absoluto de segurança porque há 
limitações inerentes em uma auditoria, as quais resultam do fato de que a 
maioria das evidências de auditoria em que o auditor baseia suas conclusões e 
sua opinião, é persuasiva e não conclusiva (ver itens A28 a A52).  

 
6.  O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na 

execução da auditoria, e na avaliação do efeito de distorções identificadas 
sobre a auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as 
demonstrações contábeis (NBC TA 320 - Materialidade no Planejamento e na 
Execução da Auditoria, e NBC TA 450 - Avaliação das Distorções Identificadas 
durante a Auditoria). Em geral, as distorções, inclusive as omissões, são 
consideradas relevantes se for razoável esperar que, individual ou 
conjuntamente, elas influenciem as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas demonstrações contábeis. Julgamentos sobre a 
materialidade são estabelecidos levando-se em consideração as circunstâncias 
envolvidas e são afetadas pela percepção que o auditor tem das necessidades 
dos usuários das demonstrações contábeis e pelo tamanho ou natureza de 
uma distorção, ou por uma combinação de ambos. A opinião do auditor 
considera as demonstrações contábeis como um todo e, portanto, o auditor não 
é responsável pela detecção de distorções que não sejam relevantes para as 
demonstrações contábeis como um todo. 

 
7.  A estrutura das NBC TAs contempla uma introdução, os objetivos, os requisitos 

e uma seção contendo aplicação e outros materiais explicativos que se 
destinam a dar suporte ao auditor na obtenção de segurança razoável. Quando 
necessário, elas são complementadas com Apêndices. As NBC TAs exigem 
que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticismo 
profissional ao longo de todo o planejamento e na execução da auditoria e, 
entre outras coisas: 

•  Identifique e avalie os riscos de distorção relevante, independentemente se 
causados por fraude ou erro, com base no entendimento da entidade e de 
seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade. 

•  Obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se 
existem distorções relevantes por meio do planejamento e aplicação de 
respostas (procedimentos de auditoria) apropriadas aos riscos avaliados. 
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•  Forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis com base em 
conclusões obtidas das evidências de auditoria obtidas. 

 
8.  A forma da opinião expressa pelo auditor depende da estrutura de relatório 

financeiro aplicável e de lei ou regulamento aplicáveis (ver itens A12 e A13). 
 
9.  O auditor também pode ter outras responsabilidades de comunicação e de 

relatório, perante os usuários, a administração, os responsáveis pela 
governança ou partes fora da entidade, a respeito dos assuntos decorrentes da 
auditoria. Essas outras responsabilidades podem ser estabelecidas pelas NBC 
TAs, por lei ou regulamento aplicável, como, por exemplo, NBC TA 260 – 
Comunicação com os Responsáveis pela Governança, e item 43 da NBC TA 
240 que trata da responsabilidade do auditor em relação a fraude, no contexto 
da auditoria de demonstrações contábeis. 

 
Data de vigência 
 
10.  Esta Norma é aplicável para auditorias de demonstrações contábeis para 

períodos iniciados em ou após 1º. de janeiro de 2010. 
 
Objetivos gerais do auditor 
 
11.  Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do 

auditor são: 
 

(a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um 
todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas 
por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua 
opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos 
os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável; e 

 
(b)  apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se 

como exigido pelas NBC TAs, em conformidade com as constatações do 
auditor. 

 
12.  Em todos os casos em que não for possível obter segurança razoável e a 

opinião com ressalva no relatório do auditor for insuficiente nas circunstâncias 
para atender aos usuários previstos das demonstrações contábeis, as NBC 
TAs requerem que o auditor se abstenha de emitir sua opinião ou renuncie ao 
trabalho, quando a renúncia for possível de acordo com lei ou regulamentação 
aplicável. 

 
Definições 
 
13.  Para fins das NBC TAs, os seguintes termos possuem os significados 

atribuídos a seguir: 
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Estrutura de relatório financeiro aplicável é a estrutura de relatório financeiro 
adotada pela administração e, quando apropriado, pelos responsáveis pela 
governança na elaboração das demonstrações contábeis, que é aceitável em 
vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstrações contábeis ou 
que seja exigida por lei ou regulamento.  

 
A expressão “estrutura de apresentação adequada” é utilizada para se referir a 
uma estrutura de relatório financeiro que exige conformidade com as 
exigências dessa estrutura e: 
 

(i)  reconhece explícita ou implicitamente que, para conseguir a 
apresentação adequada das demonstrações contábeis, pode ser 
necessário que a administração forneça divulgações além das 
especificamente exigidas pela estrutura; ou 

 
(ii)  reconhece explicitamente que pode ser necessário que a administração 

se desvie de uma exigência da estrutura para conseguir a apresentação 
adequada das demonstrações contábeis. Espera-se que tais desvios 
sejam necessários apenas em circunstâncias extremamente raras. 

 
A expressão “estrutura de conformidade” (compliance) é utilizada para se 
referir a uma estrutura de relatório financeiro que exija a conformidade com as 
exigências dessa estrutura, mas não reconhece os aspectos contidos em (i) e 
(ii) acima.  

 
Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para 
fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião. As evidências 
de auditoria incluem informações contidas nos registros contábeis subjacentes 
às demonstrações contábeis e outras informações. Para fins das NBC TAs: 
 

(i)  a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da 
evidência de auditoria. A quantidade necessária da evidência de 
auditoria é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção 
relevante e também pela qualidade de tal evidência;  

 
(ii)  a adequação da evidência de auditoria é a medida da qualidade da 

evidência de auditoria; isto é, sua relevância e confiabilidade no 
fornecimento de suporte às conclusões em que se baseia a opinião do 
auditor. 

 
Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria 
inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção 
relevante. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e 
do risco de detecção.  
 
Auditor é usado em referência à pessoa ou pessoas que conduzem a auditoria, 
geralmente o sócio do trabalho ou outros integrantes da equipe do trabalho, ou, 
como aplicável, à firma. Quando uma NBC TA pretende expressamente que 
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uma exigência ou responsabilidade seja cumprida pelo sócio do trabalho, usa-
se o termo “sócio do trabalho” ao invés de auditor. “Sócio do trabalho” e “firma” 
devem ser lidos como se referindo a seus equivalentes no setor público, 
quando for relevante. 
 
Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor 
para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem 
uma distorção existente que possa ser relevante, individualmente ou em 
conjunto com outras distorções.  
 
Demonstrações contábeis são a representação estruturada de informações 
contábeis históricas, incluindo notas explicativas relacionadas, com a finalidade 
de informar os recursos econômicos ou obrigações da entidade em 
determinada data no tempo ou as mutações de tais recursos ou obrigações 
durante um período de tempo, em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro. As notas explicativas relacionadas geralmente compreendem um 
resumo das políticas contábeis significativas e outras informações. O termo 
“demonstrações contábeis” geralmente se refere a um conjunto completo de 
demonstrações contábeis, como determinado pela estrutura de relatório 
financeiro aplicável, mas também pode se referir a uma única demonstração 
contábil, que seria um quadro isolado. 
 
Informação contábil histórica é a informação expressa em termos financeiros 
em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do sistema 
contábil da entidade, a respeito de eventos econômicos ocorridos em períodos 
passados ou de condições ou circunstâncias econômicas em determinada data 
no passado. 
 
Administração é a pessoa com responsabilidade executiva pela condução das 
operações da entidade. Para algumas entidades, como no Brasil, a 
administração inclui alguns ou todos os responsáveis pela governança, por 
exemplo, membros executivos de um conselho de governança, ou sócio-
diretor. 
 
Distorção é a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a 
divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a 
apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo 
com a estrutura de relatório financeiro aplicável. As distorções podem originar-
se de erro ou fraude. Quando o auditor expressa uma opinião sobre se as 
demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, as distorções também incluem os ajustes de valor, 
classificação, apresentação ou divulgação que, no julgamento do auditor, são 
necessários para que as demonstrações contábeis estejam apresentadas 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes. 
 
Premissa, relativa às responsabilidades da administração e, quando 
apropriado, dos responsáveis pela governança, com base na qual a auditoria é 
conduzida – Que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela 
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governança, tenham conhecimento e entendido que eles têm as seguintes 
responsabilidades, fundamentais para a condução da auditoria em 
conformidade com as normas de auditoria. Isto é, a responsabilidade: 
 

(i)  pela elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a 
estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua 
apresentação adequada; 

 
(ii)  pelo controle interno que os administradores e, quando apropriado, os 

responsáveis pela governança, determinam ser necessário para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro; 

(iii)  por fornecer ao auditor: 
 

a.  acesso às informações que os administradores e, quando 
apropriado, os responsáveis pela governança, tenham 
conhecimento que sejam relevantes para a elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis como registros, 
documentação e outros assuntos; 

b.  quaisquer informações adicionais que o auditor possa solicitar da 
administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela 
governança para o propósito da auditoria; e 

c.  acesso irrestrito àqueles dentro da entidade que o auditor 
determina ser necessário obter evidências de auditoria. 

 
No caso de uma estrutura de apresentação adequada, o item (i) acima pode 
ser redigido como “pela elaboração e apresentação adequada das 
demonstrações contábeis em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro”, ou “pela elaboração de demonstrações contábeis que propiciem 
uma visão verdadeira e justa em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro”. Isso se aplica a todas as referências à elaboração e apresentação 
das demonstrações contábeis nas normas de auditoria. 

  
Julgamento profissional é a aplicação do treinamento, conhecimento e 
experiência relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, 
contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a respeito dos cursos de 
ação apropriados nas circunstâncias do trabalho de auditoria. 
 
Ceticismo profissional é a postura que inclui uma mente questionadora e alerta 
para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude 
e uma avaliação crítica das evidências de auditoria. 
 
Asseguração razoável é, no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, 
um nível alto, mas não absoluto, de segurança. 
 
Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis 
contenham distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois 
componentes, descritos a seguir no nível das afirmações: 
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(i)  risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma 

transação, saldo contábil ou divulgação, a uma distorção que possa ser 
relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes 
da consideração de quaisquer controles relacionados; 

 
(ii)  risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em 

uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou 
divulgação e que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto 
com outras distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida 
tempestivamente pelo controle interno da entidade. 

 
 

Responsável pela governança é a pessoa ou organização com a 
responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da 
entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade da entidade. Isso 
inclui a supervisão geral do processo de relatório financeiro. Para algumas 
entidades, os responsáveis pela governança podem incluir empregados da 
administração, por exemplo, membros executivos de conselho de governança 
de uma entidade do setor privado ou público, ou sócio-diretor.  

 
Requisitos 
 
Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis 
 
14.  O auditor deve cumprir as exigências éticas relevantes, inclusive as pertinentes 

à independência, no que se refere aos trabalhos de auditoria de 
demonstrações contábeis (ver itens A14 a A17). 

 
Ceticismo profissional 
 
15.  O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, 

reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção 
relevante nas demonstrações contábeis (ver itens A18 a A22). 

 
 
Julgamento profissional 
 
16.  O auditor deve exercer julgamento profissional ao planejar e executar a 

auditoria de demonstrações contábeis (ver itens A23 a A27). 
 
Evidência de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria 
 
17.  Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria 

apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo 
aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas 
basear a sua opinião (ver itens A28 a A52).  
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Condução da auditoria em conformidade com NBC TAs 
 
Conformidade com NBC TAs relevantes para a auditoria 
 
18.  O auditor deve observar todas as NBC TAs relevantes para a auditoria. Uma 

NBC TA é relevante para a auditoria quando ela está em vigor e as 
circunstâncias tratadas nela existem na situação específica (ver itens A53 a 
A57).  

 
19.  O auditor deve entender o texto inteiro de cada NBC TA, inclusive sua 

aplicação e outros materiais explicativos para entender os seus objetivos e 
aplicar as suas exigências adequadamente (ver itens A8 a A66). 

 
20.  O auditor não deve declarar conformidade com as normas de auditoria 

(brasileiras e internacionais) no seu relatório, a menos que ele tenha cumprido 
com as exigências desta Norma e de todas as demais NBC TAs relevantes 
para a auditoria. 

 
Objetivos declarados em NBC TAs individuais 
 
21.  Para atingir os objetivos gerais do auditor, ele deve utilizar os procedimentos 

estabelecidos nas NBC TAs relevantes ao planejar e executar a auditoria, 
considerando as inter-relações entre as NBC TAs, para (ver itens A67 a A69): 

 
(a)  determinar se são necessários quaisquer procedimentos de auditoria, 

além dos exigidos pelas NBC TAs, na busca dos objetivos formulados nas 
NBC TAs (ver item A70); e 

(b)  avaliar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver 
item A71). 

 
Conformidade com exigências relevantes 
 
22.  Observado o disposto no item 23, o auditor deve cumprir com cada exigência 

de uma NBC TA, a menos que, nas circunstâncias da auditoria: 
 

(a)  a NBC TA inteira não seja relevante; ou 
(b)  a exigência não seja relevante por ser condicional e a condição não existir 

(ver itens A72 a A73). 
 
23.  Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode julgar necessário não 

considerar uma exigência relevante em uma NBC TA. Em tais circunstâncias, o 
auditor deve executar procedimentos de auditoria alternativos para cumprir o 
objetivo dessa exigência. Espera-se que a necessidade do auditor não 
considerar uma exigência relevante surja apenas quando a exigência for a 
execução de um procedimento específico e, nas circunstâncias específicas da 
auditoria, esse procedimento seria ineficaz no cumprimento do objetivo da 
exigência (ver item A74). 
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Não cumprimento de um objetivo 
 
24.  Se um objetivo em uma NBC TA relevante não pode ser cumprido, o auditor 

deve avaliar se isso o impede de cumprir os objetivos gerais de auditoria e se 
isso exige que ele, em conformidade com as NBC TAs, modifique sua opinião 
ou renuncie ao trabalho (quando a renúncia é possível de acordo com lei ou 
regulamento aplicável). A falha no cumprimento de um objetivo representa um 
assunto significativo, que exige documentação em conformidade com a NBC 
TA 230 – Documentação de Auditoria (ver itens A75 a A76). Para melhor 
entendimento das expressões “que o auditor modifique sua opinião” ou “emitir 
uma opinião modificada” ver NBC TA 705 que trata da emissão de relatórios 
com modificações, que significa emitir um relatório adverso ou com ressalva.  

 
 
Aplicação e outros materiais explicativos 
 
Auditoria de demonstrações contábeis 
 
Alcance da auditoria (ver item 3) 
 
A1.  A opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis trata de determinar se 

as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Tal opinião é 
comum a todas as auditorias de demonstrações contábeis. A opinião do 
auditor, portanto, não assegura, por exemplo, a viabilidade futura da entidade 
nem a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios 
da entidade. Em algumas situações, porém, lei e regulamento aplicáveis 
podem exigir que o auditor forneça opinião sobre outros assuntos específicos, 
tais como a eficácia do controle interno ou a compatibilidade de um relatório 
separado da administração junto com as demonstrações contábeis. Embora as 
NBC TAs incluam exigências e orientação em relação a tais assuntos na 
medida em que sejam relevantes para a formação de uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis, seria exigido que o auditor empreendesse trabalho 
adicional se tivesse responsabilidades adicionais no fornecimento de tais 
opiniões. 

 
Elaboração das demonstrações contábeis (ver item 4) 
 
A2.  Lei ou regulamento podem estabelecer as responsabilidades da administração 

e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, em relação a 
relatórios financeiros. Entretanto, a extensão dessas responsabilidades, ou a 
forma que elas são descritas, podem ser diferentes. Apesar dessas diferenças, 
uma auditoria em conformidade com NBC TAs é conduzida com base na 
premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela 
governança reconhecem e entendem que eles têm essa responsabilidade: 
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(a)  pela elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a 
estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua 
apresentação adequada; 

 
(b) pelo controle interno que os administradores e, quando apropriado, os 

responsáveis pela governança determinam ser necessário para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro; e  

 
(c)  por fornecer ao auditor: 

(i)  acesso a todas as informações, que a administração e, quando 
apropriado, os responsáveis pela governança tenham 
conhecimento e que sejam relevantes para a elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis tais como: registros e 
documentação, e outros assuntos; 

(ii)  informações adicionais que o auditor possa solicitar da 
administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela 
governança para a finalidade da auditoria; e 

(iii)  acesso irrestrito às pessoas da entidade, que o auditor determine 
ser necessário obter evidências de auditoria. 

 
A3.  A elaboração das demonstrações contábeis, pela administração e, quando 

apropriado, pelos responsáveis pela governança requer: 
 

•  a identificação da estrutura de relatório financeiro aplicável, no contexto de 
leis ou regulamentos relevantes. 

•  a elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com essa 
estrutura. 

•  a inclusão de descrição adequada dessa estrutura nas demonstrações 
contábeis. 

 
A elaboração das demonstrações contábeis exige que a administração exerça 
julgamento ao fazer estimativas contábeis que sejam razoáveis nas 
circunstâncias, assim como ao selecionar e ao aplicar políticas contábeis 
apropriadas. Esses julgamentos são estabelecidos no contexto da estrutura de 
relatório financeiro aplicável. 

 
A4.  As demonstrações contábeis podem ser elaboradas em conformidade com 

uma estrutura de relatório financeiro para satisfazer: 
 

•  as necessidades de informação financeira comuns de um amplo leque de 
usuários (isto é, “demonstrações contábeis para fins gerais”); ou 

•  as necessidades de informação financeira de usuários específicos (isto é, 
“demonstrações contábeis para propósitos especiais”). 

 
A5.  A estrutura de relatório financeiro aplicável muitas vezes abrange normas de 

contabilidade estabelecidas por organização normatizadora autorizada ou 
reconhecida ou por exigências legislativas ou regulamentares. Em alguns 
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casos, a estrutura de relatório financeiro pode abranger normas de informação 
contábil estabelecidas por organização normatizadora autorizada ou 
reconhecida e exigências legislativas ou regulamentares. Outras fontes podem 
fornecer orientação sobre a aplicação da estrutura de relatório financeiro 
aplicável. Em alguns casos, a estrutura de relatório financeiro aplicável pode 
abranger tais fontes ou pode até mesmo consistir nelas. Tais fontes podem 
incluir: 

•  o ambiente legal e ético, incluindo estatutos, regulamentos, veredictos e 
obrigações éticas profissionais em relação a assuntos contábeis; 

•  interpretações contábeis publicadas de diferente autoridade emitidas por 
organizações normatizadoras, profissionais ou reguladoras; 

•  pontos de vista publicados de diferentes autoridades sobre assuntos 
contábeis emergentes, emitidos por organizações normatizadoras, 
profissionais ou reguladoras; 

•  práticas gerais e de setor amplamente reconhecidas e prevalecentes; e 
•  literatura contábil. 

 
Quando existem conflitos entre a estrutura de relatório financeiro aplicável e as 
fontes em que orientação sobre sua aplicação pode ser obtida, ou entre as 
fontes que abrangem a estrutura de relatório financeiro, a fonte com a mais alta 
autoridade prevalece. 
 
No caso do Brasil, como definido no item 7 da NBC TG 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis “práticas contábeis adotadas no Brasil” 
compreendem a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os 
pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e 
homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades 
em assuntos não regulados, desde que atendam à Estrutura Conceitual para a 
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitida pelo CFC e, 
por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.  

 
A6.  As exigências da estrutura de relatório financeiro aplicável determinam a forma 

e o conteúdo das demonstrações contábeis. Embora a estrutura possa não 
especificar o modo de contabilização ou divulgação de todas as transações ou 
eventos, ela geralmente incorpora princípios suficientemente amplos, que 
podem servir como base para o desenvolvimento e aplicação de políticas 
contábeis compatíveis com os conceitos subjacentes às exigências da 
estrutura. 

 
A7.  Algumas estruturas de relatório financeiro são estruturas de apresentação 

adequada, enquanto outras são estruturas de conformidade. Estruturas de 
relatório financeiro que abrangem primariamente as normas de contabilidade 
estabelecidas por organização com autoridade ou reconhecimento para 
promulgar normas a serem usadas pelas entidades na elaboração de 
demonstrações contábeis para fins gerais muitas vezes são estabelecidas para 
o cumprimento da apresentação adequada. Por exemplo, as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ou pelo 
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Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelos reguladores 
específicos. 

 
A8.  As exigências da estrutura de relatório financeiro também determinam o que 

constitui conjunto completo de demonstrações contábeis. No Brasil, as 
demonstrações contábeis destinam-se a fornecer informações a respeito da 
posição patrimonial e financeira, desempenho e fluxos de caixa da entidade. 
Para tais estruturas, o conjunto completo de demonstrações contábeis incluiria 
balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração das mutações 
do patrimônio liquido, demonstração dos fluxos de caixa e respectivas notas 
explicativas. No Brasil, para as companhias abertas, inclui-se a demonstração 
do valor adicionado. Para outras estruturas de relatório financeiro, uma 
demonstração contábil isolada e as notas explicativas relacionadas podem 
constituir o conjunto completo de demonstrações contábeis. 

 
A9.  A NBC TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria, item 

6(a), estabelece exigências e fornece orientação sobre como determinar a 
aceitabilidade da estrutura de relatório financeiro aplicável. A NBC TA 800 – 
Considerações Especiais - Auditoria de Demonstrações Contábeis Elaboradas 
de Acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos 
Especiais, trata de considerações especiais quando as demonstrações 
contábeis são elaboradas em conformidade com uma estrutura de fim especial. 

 
A10.  Em decorrência da importância da premissa para a condução da auditoria, 

exige-se que o auditor obtenha a concordância da administração e, quando 
apropriado, dos responsáveis pela governança, de que eles têm 
responsabilidades, expostas no item A2, como condição prévia para a 
aceitação do trabalho de auditoria (NBC TA 210, item 6(b)). 

 
Considerações específicas para auditoria no setor público 
 
A11.  Os mandatos de auditoria para auditoria de demonstrações contábeis de 

entidade do setor público podem ser mais detalhados do que os de outras 
entidades. Como resultado, a premissa relativa às responsabilidades da 
administração sobre a qual é conduzida a auditoria das demonstrações 
contábeis do setor público pode incluir responsabilidades adicionais, tais como 
a responsabilidade pela execução de transações e eventos em conformidade 
com a legislação, regulamentação ou outra autoridade (ver item A57). 

 
Forma da opinião do auditor (ver item 8) 
 
A12.  A opinião expressa pelo auditor é se as demonstrações contábeis foram 

elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a 
estrutura de relatório financeiro aplicável. A forma da opinião do auditor, porém, 
depende da estrutura de relatório financeiro aplicável e de lei ou regulamento, 
que sejam aplicáveis. Grande parte das estruturas de relatório financeiro inclui 
exigências relativas à apresentação das demonstrações contábeis. Para tais 
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estruturas, a elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a 
estrutura de relatório financeiro aplicável inclui a apresentação. 

 
A13.  Quando a estrutura de relatório financeiro é uma estrutura de apresentação 

adequada, como geralmente ocorre no caso de demonstrações contábeis para 
fins gerais, a opinião exigida pelas NBC TAs é se as demonstrações contábeis 
foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes. 
Quando a estrutura de relatório financeira é uma estrutura de conformidade 
(compliance), a opinião exigida é se as demonstrações contábeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a 
estrutura. A menos que haja declaração em contrário, as referências nas NBC 
TAs à opinião do auditor abrangem ambas as formas de opinião.  

 
Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis (ver 

item 14) 
 
A14.  O auditor está sujeito a exigências éticas relevantes, inclusive as relativas à 

independência, no que diz respeito a trabalhos de auditoria de demonstrações 
contábeis. As exigências éticas relevantes abrangem o Código de Ética 
Profissional do Contabilista, relacionados à auditoria de demonstrações 
contábeis bem como as NBC PAs aplicáveis. 

 
A15.  Os princípios fundamentais de ética profissional relevantes para o auditor 

quando da condução de auditoria de demonstrações contábeis estão implícitos 
no Código de Ética Profissional do Contabilista e na NBC PA 01, que trata do 
controle de qualidade. Esses princípios estão em linha com os princípios do 
Código de Ética do IFAC, cujo cumprimento é exigido dos auditores. Esses 
princípios são: 

 
(a)  Integridade; 
(b)  Objetividade; 
(c)  Competência e zelo profissional; 
(d)  Confidencialidade; e 
(e)  Comportamento (ou conduta) profissional. 

 
O Código de Ética Profissional do Contabilista e as normas profissionais do 
CFC relacionadas mostram como a estrutura conceitual deve ser aplicada em 
situações específicas. Fornecem exemplos de salvaguardas que podem ser 
apropriadas para tratar das ameaças ao cumprimento dos princípios 
fundamentais e fornece, também, exemplos de situações onde não há 
salvaguardas disponíveis para tratar as ameaças.  

 
A16.  No caso de trabalho de auditoria ser de interesse público e, portanto, exigido 

pelo Código de Ética Profissional do Contabilista e pelas normas profissionais 
do CFC, se exige que o auditor seja independente da entidade sujeita a 
auditoria. O Código de Ética Profissional do Contabilista e as normas 
profissionais descrevem a independência como abrangendo postura mental 
independente e independência na aparência. A independência do auditor frente 
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à entidade salvaguarda a capacidade do auditor de formar opinião de auditoria 
sem ser afetado por influências que poderiam comprometer essa opinião. A 
independência aprimora a capacidade do auditor de atuar com integridade, ser 
objetivo e manter postura de ceticismo profissional. 

 
A17.  A NBC PA 01 trata das responsabilidades da firma (e dos auditores 

independentes pessoas físicas) ao estabelecer e manter sistema de controle de 
qualidade para a execução de trabalhos de auditoria ou revisão de informações 
históricas, outros trabalhos de asseguração (informações não históricas) e 
serviços correlatos. A referida NBC PA, itens 20 a 24, apresenta as 
responsabilidades do auditor (pessoa física ou jurídica) para o estabelecimento 
de políticas e procedimentos para lhe fornecer segurança razoável de que a 
firma e seu pessoal cumprem com as exigências éticas relevantes, inclusive as 
relacionadas com independência. A NBC TA 220 – Controle de Qualidade da 
Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 9 a 11, apresenta as 
responsabilidades do sócio do trabalho no que diz respeito às exigências éticas 
relevantes. Essas responsabilidades incluem alertas adicionais, por meio de 
observação e indagações quando necessário para evidências de não 
cumprimento com requerimentos éticos relevantes por membros da equipe de 
trabalho, determinando a ação apropriada se vierem ao conhecimento do sócio 
do trabalho assuntos que indiquem que membros da equipe do trabalho não 
cumpriram com exigências éticas relevantes, e formar uma conclusão sobre a 
conformidade com as exigências de independência que se aplicam ao trabalho 
de auditoria. A NBC TA 220 reconhece que a equipe do trabalho tem direito de 
se valer dos sistemas de controle de qualidade da firma para cumprir suas 
responsabilidades no que se refere a procedimentos de controle de qualidade 
aplicáveis ao trabalho de auditoria individual, a menos que a informação 
fornecida pela firma ou outras partes sugira outra ação. 

 
Ceticismo profissional  
 
A18.  O ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a: 
 

•  evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas; 
•  informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos e 

respostas a indagações a serem usadas como evidências de auditoria; 
•  condições que possam indicar possível fraude; 
•  circunstâncias que sugiram a necessidade de procedimentos de auditoria 

além dos exigidos pelas NBC TAs. 
 
A19.  A manutenção do ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria é 

necessária, por exemplo, para que o auditor reduza os riscos de: 
•  ignorar circunstâncias não usuais; 
•  generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria; 
•  uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época e a 

extensão dos procedimentos de auditoria e ao avaliar os resultados destes. 
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A20.  O ceticismo profissional é necessário para a avaliação crítica das evidências de 
auditoria. Isso inclui questionar evidências de auditoria contraditórias e a 
confiabilidade dos documentos e respostas a indagações e outras informações 
obtidas junto à administração e aos responsáveis pela governança. Também 
inclui a consideração da suficiência e adequação das evidências de auditoria 
obtidas considerando as circunstâncias, por exemplo, no caso de existência de 
fatores de risco de fraude e um documento individual, de natureza suscetível 
de fraude, for a única evidência que corrobore um valor relevante da 
demonstração contábil. 

 
A21.  O auditor pode aceitar registros e documentos como genuínos, a menos que 

tenha razão para crer no contrário. Contudo, exige-se que o auditor considere a 
confiabilidade das informações a serem usadas como evidências de auditoria 
(NBC TA 500 – Evidência de Auditoria, itens 7 a 9). Em casos de dúvida a 
respeito da confiabilidade das informações ou indicações de possível fraude 
(por exemplo, se condições identificadas durante a auditoria fizerem o auditor 
crer que um documento pode não ser autêntico ou que termos de documento 
podem ter sido falsificados), as normas de auditoria exigem que o auditor faça 
investigações adicionais e determine que modificações ou adições aos 
procedimentos de auditoria são necessários para solucionar o assunto (NBC 
TA 240, item 13; NBC TA 500, item 11; e NBC TA 505 – Confirmações 
Externas, itens 10, 11 e 16). 

 
A22.  Não se pode esperar que o auditor desconsidere a experiência passada de 

honestidade e integridade da administração da entidade e dos responsáveis 
pela governança. Contudo, a crença de que a administração e os responsáveis 
pela governança são honestos e têm integridade não livra o auditor da 
necessidade de manter o ceticismo profissional ou permitir que ele se satisfaça 
com evidências de auditoria menos que persuasivas na obtenção de segurança 
razoável. 

 
Julgamento profissional (ver item 16) 
 
A23.  O julgamento profissional é essencial para a condução apropriada da auditoria. 

Isso porque a interpretação das exigências éticas e profissionais relevantes, 
das normas de auditoria e as decisões informadas requeridas ao longo de toda 
a auditoria não podem ser feitas sem a aplicação do conhecimento e 
experiência relevantes para os fatos e circunstâncias. O julgamento profissional 
é necessário, em particular, nas decisões sobre: 

 
 

•  materialidade e risco de auditoria; 
•  a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria aplicados 

para o cumprimento das exigências das normas de auditoria e a coleta de 
evidências de auditoria; 

•  avaliar se foi obtida evidência de auditoria suficiente e apropriada e se algo 
mais precisa ser feito para que sejam cumpridos os objetivos das NBC TAs 
e, com isso, os objetivos gerais do auditor; 
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•  avaliação das opiniões da administração na aplicação da estrutura de 
relatório financeiro aplicável da entidade; 

•  extração de conclusões baseadas nas evidências de auditoria obtidas, por 
exemplo, pela avaliação da razoabilidade das estimativas feitas pela 
administração na elaboração das demonstrações contábeis. 

 
A24.  A característica que distingue o julgamento profissional esperado do auditor é 

que esse julgamento seja exercido por auditor, cujo treinamento, conhecimento 
e experiência tenham ajudado no desenvolvimento das competências 
necessárias para estabelecer julgamentos razoáveis. 

 
A25.  O exercício do julgamento profissional em qualquer caso específico baseia-se 

nos fatos e circunstâncias que são conhecidos pelo auditor. A consulta a 
respeito de assuntos difíceis ou contenciosos durante o curso da auditoria, 
dentro da equipe do trabalho e entre a equipe do trabalho e outros no nível 
apropriado, dentro ou fora da firma de auditoria, tal como exigido pela NBC TA 
220, item 18, ajudam o auditor no exercício de julgamentos suportados e 
razoáveis. 

 
A26.  O julgamento profissional pode ser avaliado com base no fato de que o 

julgamento exercido reflete uma aplicação competente ou não competente dos 
princípios de auditoria e contábeis e se ele é apropriado considerando os fatos 
e circunstâncias conhecidos pelo auditor até a data do seu relatório de auditoria 
e compatível com estes. 

 
A27.  O julgamento profissional precisa ser exercido ao longo de toda a auditoria. Ele 

também precisa ser adequadamente documentado. Neste aspecto, exige-se 
que o auditor elabore documentação de auditoria suficiente para possibilitar 
que outro auditor experiente, sem nenhuma ligação prévia com a auditoria, 
entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos para se atingir as 
conclusões sobre assuntos significativos surgidos durante a auditoria (NBC TA 
230, item 8). O julgamento profissional não deve ser usado como justificativa 
para decisões que, de outra forma, não são sustentados pelos fatos e 
circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apropriada e 
suficiente. 

 
Evidência de auditoria e apropriada e suficiente e risco de auditoria (ver itens 5 
e 17) 
 
Suficiência e adequação da evidência de auditoria 
 
A28.  A evidência de auditoria é necessária para sustentar a opinião e o relatório do 

auditor. Ela é de natureza cumulativa e primariamente obtida a partir de 
procedimentos de auditoria executados durante o curso da auditoria. Contudo, 
também pode incluir informações obtidas de outras fontes, como auditorias 
anteriores (contanto que o auditor tenha determinado se ocorreram mudanças 
desde a auditoria anterior que possam afetar a sua relevância para a auditoria 
corrente, NBC TA 315, item 9) ou procedimentos de controle de qualidade do 
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auditor para aceitação e continuidade de clientes. Além de outras fontes dentro 
e fora da entidade, os registros contábeis da entidade são uma fonte 
importante de evidência de auditoria. Além disso, informações que possam ser 
usadas como evidências de auditoria podem ter sido elaboradas por 
especialista empregado ou contratado pela entidade. As evidências de 
auditoria abrangem informações que sustentam e corroboram as afirmações da 
administração e informações que contradizem tais afirmações. Além disso, em 
alguns casos, a ausência de informações (por exemplo, a recusa da 
administração de fornecer uma representação solicitada) é usada pelo auditor 
e, portanto, também constitui evidência de auditoria. A maior parte do trabalho 
do auditor na formação de sua opinião consiste na obtenção e avaliação da 
evidência de auditoria. 

 
A29.  A suficiência e adequação das evidências de auditoria estão inter-relacionadas. 

A suficiência é a medida da quantidade de evidência de auditoria. A quantidade 
necessária de evidência de auditoria é afetada pela avaliação pelo auditor dos 
riscos de distorção (quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a 
probabilidade de que seja necessária mais evidência de auditoria) e também 
pela qualidade de tais evidências de auditoria (quanto melhor a qualidade, 
menos evidência pode ser necessária). A obtenção de mais evidência de 
auditoria, porém, pode não compensar a sua má qualidade. 

 
A30.  A adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria, isto é, a sua 

relevância e confiabilidade no suporte das conclusões em que se baseia a 
opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e 
sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que são obtidas. 

 
A31.  Determinar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para a 

redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, possibilitando 
assim ao auditor tirar conclusões para fundamentar sua opinião, é uma questão 
de julgamento profissional. A NBC TA 500 e outras NBC TAs relevantes 
estabelecem exigências adicionais e fornecem orientação adicional, aplicável 
durante toda a auditoria, no que se refere às considerações do auditor na 
obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente. 

 
Risco de auditoria 
 
A32.  O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco 

de detecção. A avaliação dos riscos baseia-se em procedimentos de auditoria 
para a obtenção de informações necessárias para essa finalidade e evidências 
obtidas ao longo de toda a auditoria. A avaliação dos riscos é antes uma 
questão de julgamento profissional que uma questão passível de mensuração 
precisa. 

 
A33.  Para fins das NBC TAs, o risco de auditoria não inclui o risco de que o auditor 

possa expressar uma opinião de que as demonstrações contábeis contêm 
distorção relevante quando esse não é o caso. Esse risco geralmente é 
insignificante. Além disso, o risco de auditoria é um termo técnico relacionado 



 60 

ao processo de auditoria; ele não se refere aos riscos de negócio do auditor, 
tais como perda decorrente de litígio, publicidade adversa ou outros eventos 
surgidos em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis. 

 
Risco de distorção relevante 
 
A34.  Os riscos de distorção relevante podem existir em dois níveis: 
 

•  no nível geral da demonstração contábil; e 
•  no nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e 

divulgações. 
 
A35.  Riscos de distorção relevante no nível geral da demonstração contábil referem-

se aos riscos de distorção relevante que se relacionam de forma disseminada 
às demonstrações contábeis como um todo e que afetam potencialmente 
muitas afirmações. 

 
A36.  Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação são avaliados para que 

se determine a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais 
de auditoria necessários para a obtenção de evidência de auditoria apropriada 
e suficiente. Essa evidência possibilita ao auditor expressar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis em um nível aceitavelmente baixo de risco de 
auditoria. Os auditores usam várias abordagens para cumprir o objetivo de 
avaliar os riscos de distorção relevante. Por exemplo, o auditor pode fazer uso 
de um modelo que expresse a relação geral dos componentes do risco de 
auditoria em termos matemáticos para chegar a um nível aceitável de risco de 
detecção. Alguns auditores julgam tal modelo útil no planejamento de 
procedimentos de auditoria. 

 
A37.  Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação consistem em dois 

componentes: risco inerente e risco de controle. O risco inerente e o risco de 
controle são riscos da entidade; eles existem independentemente da auditoria 
das demonstrações contábeis. 

 
A38.  O risco inerente é mais alto para algumas afirmações e classes relacionadas 

de transações, saldos contábeis e divulgações do que para outras. Por 
exemplo, ele pode ser mais alto para cálculos complexos ou contas compostas 
de valores derivados de estimativas contábeis sujeitas à incerteza significativa 
de estimativa. Circunstâncias externas que dão origem a riscos de negócios 
também podem influenciar o risco inerente. Por exemplo, desenvolvimentos 
tecnológicos podem tornar obsoleto um produto específico, tornando assim o 
estoque mais suscetível de distorção em relação à superavaliação. Fatores na 
entidade e no seu ambiente, relacionados às várias ou todas as classes de 
transações, saldos contábeis ou divulgações também podem influenciar o risco 
inerente relacionado a uma afirmação específica. Tais fatores podem incluir, 
por exemplo, falta de capital de giro suficiente para a continuidade das 
operações ou um setor em declínio caracterizado por um grande número de 
falências.   
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A39.  O risco de controle é uma função da eficácia do desenho (controles 

estabelecidos), da implementação e da manutenção do controle interno pela 
administração no tratamento dos riscos identificados que ameaçam o 
cumprimento dos objetivos da entidade, que são relevantes para a elaboração 
das demonstrações contábeis da entidade. Contudo, o controle interno, 
independentemente da qualidade da sua estrutura e operação, pode reduzir, 
mas não eliminar, os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, por causa das limitações inerentes ao controle interno. Essas 
limitações incluem, por exemplo, a possibilidade de erros ou equívocos 
humanos, ou de controles contornados por conluio ou burla inapropriada da 
administração. Portanto, algum risco de controle sempre existe. As NBC TAs 
oferecem as condições nas quais existe a exigência, ou a possibilidade de 
escolha pelo auditor, de testar a eficácia dos controles na determinação da 
natureza, época e extensão de procedimentos substantivos a serem 
executados (NBC TA 330 – Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados, itens 7 
a 17). 

 
A40.  As NBC TAs geralmente não se referem ao risco inerente e ao risco de controle 

separadamente, mas a uma avaliação combinada dos “riscos de distorção 
relevante”. Contudo, o auditor pode fazer avaliações separadas ou combinadas 
do risco inerente e do risco de controle, dependendo das técnicas de auditoria 
ou metodologias e considerações práticas. A avaliação dos riscos de distorção 
relevante pode ser expressa em termos quantitativos, como porcentagens, ou 
em termos não quantitativos. De qualquer forma, a necessidade de que o 
auditor faça avaliações apropriadas é mais importante do que as diferentes 
abordagens pelas quais elas são feitas. 

A41.  A NBC TA 315 estabelece exigências e fornece orientação sobre a 
identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nos níveis de 
demonstração contábil e de afirmação. 

 
Risco de detecção 
 
A42.  Para um dado nível de risco de auditoria, o nível aceitável de risco de detecção 

tem uma relação inversa com os riscos avaliados de distorção relevante no 
nível da afirmação. Por exemplo, quanto maiores são os riscos de distorção 
relevante que o auditor acredita existir, menor é o risco de detecção que pode 
ser aceito e, portanto, mais persuasivas são as evidências de auditoria 
exigidas.   

 
A43.  O risco de detecção se relaciona com a natureza, a época e a extensão dos 

procedimentos que são determinados pelo auditor para reduzir o risco de 
auditoria a um nível baixo aceitável. Portanto, é uma função da eficácia do 
procedimento de auditoria e de sua aplicação pelo auditor. Assuntos como: 

 
•  planejamento adequado; 
•  designação apropriada de pessoal para a equipe de trabalho; 
•  aplicação de ceticismo profissional; e 
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•  supervisão e revisão do trabalho de auditoria executado, ajudam a 
aprimorar a eficácia do procedimento de auditoria e de sua aplicação e 
reduzem a possibilidade de que o auditor possa selecionar um 
procedimento de auditoria inadequado, aplicar erroneamente um 
procedimento de auditoria apropriado ou interpretar erroneamente os 
resultados da auditoria. 

 
A44.  A NBC TA 300 e a NBC TA 330 estabelecem exigências e fornecem orientação 

sobre o planejamento da auditoria das demonstrações contábeis e as 
respostas do auditor aos riscos avaliados. O risco de detecção, porém, só pode 
ser reduzido, não eliminado, devido às limitações inerentes de uma auditoria. 
Portanto, sempre existe risco de detecção. 

 
Limitação inerente da auditoria 
 
A45.  O auditor não é obrigado e não pode reduzir o risco de auditoria a zero, e, 

portanto, não pode obter segurança absoluta de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante devido a fraude ou erro. Isso 
porque uma auditoria tem limitações inerentes, e, como resultado, a maior 
parte das evidências de auditoria que propiciam ao auditor obter suas 
conclusões e nas quais baseia a sua opinião são persuasivas ao invés de 
conclusivas. As limitações inerentes de uma auditoria originam-se da: 

 
•  natureza das informações contábeis; 
•  natureza dos procedimentos de auditoria; e 
•   necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um período de 

tempo razoável e a um custo razoável. 
 

Natureza das informações contábeis 
 
A46.  A elaboração das demonstrações contábeis envolve o julgamento da 

administração na aplicação das exigências da estrutura de relatório financeiro 
aplicável aos fatos e circunstâncias da entidade. Além disso, muitas 
demonstrações contábeis envolvem decisões ou avaliações subjetivas ou um 
grau de incerteza, e pode haver uma série de interpretações ou julgamentos 
aceitáveis que podem ser estabelecidos. Consequentemente, alguns itens das 
demonstrações contábeis estão sujeitos a um nível inerente de variabilidade 
que não pode ser eliminado pela aplicação de procedimentos adicionais de 
auditoria. Este é o caso de certas estimativas contábeis. Contudo, as normas 
de auditoria exigem que o auditor considere especificamente se as estimativas 
contábeis são razoáveis no contexto da estrutura de relatório financeiro 
aplicável e divulgações relacionadas, e os aspectos qualitativos das práticas 
contábeis da entidade, inclusive indicadores de possível tendência nos 
julgamentos da administração (NBC TA 540 – Auditoria de Estimativas 
Contábeis, Inclusive do Valor Justo, e Divulgações Relacionadas e a NBC TA 
700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente 
sobre as Demonstrações Contábeis, item 12). 

 



 63 

Natureza dos procedimentos de auditoria 
 
A47.  Há limites práticos e legais à capacidade do auditor de obter evidências de 

auditoria. Por exemplo: 
 

•  Existe a possibilidade de que a administração ou outros possam não 
fornecer, intencionalmente ou não, as informações completas que são 
relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis ou que tenham 
sido solicitadas pelo auditor. Portanto, o auditor não pode ter certeza da 
integridade da informação, embora tenha executado os procedimentos de 
auditoria para obter certeza de que todas as informações relevantes foram 
obtidas. 

 
•  A fraude pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente 

organizados para sua ocultação. Portanto, os procedimentos de auditoria 
aplicados para coletar evidências de auditoria podem ser ineficazes para a 
detecção de distorção relevante que envolva, por exemplo, conluio para a 
falsificação de documentação que possa fazer o auditor acreditar que a 
evidência de auditoria é válida quando ela não é. O auditor não é treinado 
nem obrigado a ser especialista na verificação de autenticidade de 
documentos.  

 
•  A auditoria não é uma investigação oficial de suposto delito. Portanto, o 

auditor não recebe poderes legais específicos, tais como o poder de busca, 
que podem ser necessários para tal investigação.  

 
Oportunidade das informações contábeis e o equilíbrio entre custo e benefício  
 
A48.  A dificuldade, falta de tempo ou custo envolvido não são, por si só, base válida 

para que o auditor omita um procedimento de auditoria para o qual não há 
alternativa ou que deva ser satisfeito com evidências de auditoria menos que 
persuasivas. O planejamento adequado ajuda a tornar suficientes o tempo e os 
recursos disponíveis para a condução da auditoria. Apesar disso, a relevância 
da informação e, por meio dela, o seu valor tende a diminuir ao longo do 
tempo, e há um equilíbrio a ser atingido entre a confiabilidade das informações 
e o seu custo. Isso é reconhecido em certas estruturas de relatório financeiro, 
como por exemplo, no Brasil, a “Estrutura para a Elaboração e Apresentação 
de Demonstrações Contábeis” aprovada pelo CFC. Portanto, os usuários de 
demonstrações contábeis têm a expectativa de que o auditor formará uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis dentro de um período de tempo e a 
custo razoáveis, reconhecendo que é impraticável tratar de todas as 
informações que possam existir ou tratar cada assunto exaustivamente com 
base na premissa de que as informações são erradas ou fraudulentas até 
prova em contrário. 

 
A49.  Consequentemente, é necessário que o auditor: 
 

•  planeje a auditoria de modo que ela seja executada de maneira eficaz; 
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•  dirija o esforço de auditoria às áreas com maior expectativa de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou a erro, com 
esforço correspondentemente menor dirigido a outras áreas; e 

•  aplique testes e outros meios para examinar populações em busca de 
distorções. 

 
A50.  Considerando as abordagens descritas no item A49, as normas de auditoria 

contêm exigências para o planejamento e execução da auditoria e exigem que 
o auditor, entre outras coisas: 

 
•  identifique e avalie os riscos de distorção relevante nos níveis de 

demonstração contábil e afirmação mediante a execução de procedimentos 
de avaliação de riscos e atividades relacionadas (NBC TA 315, itens 5 a 
10); e 

•  aplique testes e outros meios para examinar populações de uma maneira 
que forneça base razoável para que o auditor tire conclusões a respeito da 
população (NBC TA 330, NBC TA 500, NBC TA 520 – Procedimentos 
Analíticos, e NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria). 

 
Outros assuntos que afetam as limitações inerentes de uma auditoria 
 
A51.  No caso de certas afirmações ou objeto, os efeitos potenciais das limitações 

inerentes à capacidade do auditor de detectar distorções relevantes são 
particularmente significativos. Tais afirmações ou objeto incluem: 

 
•  Fraude, particularmente fraude que envolva a alta administração ou 

conluio. Ver NBC TA 240 para discussão adicional. 
•  A existência e integridade de relações e transações com partes 

relacionadas. Ver NBC TA 550 – Partes Relacionadas, para discussão 
adicional. 

•  A ocorrência de não conformidade com leis e regulamentos. Ver NBC TA 
250 –Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria de 
Demonstrações Contábeis, para discussão adicional. 

•  Eventos futuros ou condições adicionais que possam interromper a 
continuidade da entidade. Ver NBC TA 570 – Continuidade Operacional, 
para discussão adicional. 

 
NBC TAs relevantes que identificam procedimentos de auditoria específicos 
que ajudam na mitigação dos efeitos das limitações inerentes. 

 
A52.  Em decorrência das limitações inerentes de uma auditoria, há um risco 

inevitável de que algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis 
não sejam detectadas, embora a auditoria seja adequadamente planejada e 
executada em conformidade com as normas de auditoria. Portanto, descoberta 
posterior de uma distorção relevante das demonstrações contábeis, resultante 
de fraude ou erro, não indica por si só, uma falha na condução de uma 
auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Contudo, os limites 
inerentes de uma auditoria não são justificativas para que o auditor se satisfaça 
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com evidências de auditoria menos que persuasivas. Se o auditor executou ou 
não uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria é determinado 
pelos procedimentos de auditoria executados nas circunstâncias, a suficiência 
e adequação das evidências de auditoria obtidas como resultado desses 
procedimentos e a adequação do relatório do auditor com base na avaliação 
dessas evidências considerando os objetivos gerais do auditor. 

 
Condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria 
 
Natureza das normas de auditoria (ver item 18) 
 
A53.  As NBC TAs, consideradas em conjunto, fornecem as normas para o trabalho 

do auditor no cumprimento dos seus objetivos gerais. As NBC TAs tratam das 
responsabilidades gerais do auditor, assim como das considerações adicionais 
do auditor, relevantes para a aplicação dessas responsabilidades a tópicos 
específicos. 

A54.  O alcance, a data de vigência e qualquer limitação específica da aplicabilidade 
de uma norma específica são apresentados claramente na NBC TA. Salvo 
indicação em contrário na NBC TA, o auditor tem permissão para aplicar uma 
norma antes da data de vigência nela especificada. 

 
A55.  Ao executar uma auditoria, pode-se exigir que o auditor cumpra com exigências 

legais e regulatórias, além das NBC TAs. As NBC TAs não passam por cima de 
lei ou regulamento que regem a auditoria de demonstrações contábeis. Caso 
essa lei ou regulamento seja diferente das NBC TAs, a auditoria conduzida 
apenas em conformidade com essa lei ou regulamento não cumpre 
automaticamente com as normas de auditoria. 

 
A56.  O auditor também pode conduzir a auditoria em conformidade com as NBC 

TAs e requerimentos adicionais de auditoria de um órgão regulador específico. 
Em tais casos, além da conformidade com cada uma das NBC TAs relevantes 
para a auditoria, pode ser necessário que o auditor execute procedimentos 
adicionais de auditoria para obter conformidade com as normas relevantes 
desse órgão regulador. 

 
Considerações específicas para auditoria de entidades do setor público 
 
A57.  As NBC TAs são relevantes para trabalhos no setor público. As 

responsabilidades do auditor do setor público, porém, podem ser afetadas pelo 
contrato de auditoria, ou por obrigações sobre entidades do setor público 
decorrentes de lei, regulamento ou outra autoridade (por exemplo, diretrizes 
ministeriais, exigências de política governamental ou resoluções do legislativo), 
que podem ter um alcance mais amplo do que a auditoria de demonstrações 
contábeis em conformidade com as normas de auditoria. Essas 
responsabilidades adicionais não são discutidas nas NBC TAs. Elas podem ser 
discutidas em outros pronunciamentos normatizadores de órgãos reguladores 
ou em orientação desenvolvida por esses órgãos ou agências governamentais. 
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Conteúdo das NBC TAs (ver item 19) 
 
A58.  Além dos objetivos e requisitos (os requisitos são expressos nas NBC TAs com 

o uso de “deve”), as NBC TAs contêm orientação relacionada com a forma de 
aplicação e outros materiais explicativos. Ela também pode conter material 
introdutório que forneça contexto relevante para o entendimento adequado da 
NBC TA e definições. O texto inteiro da NBC TA, portanto, é relevante para o 
entendimento dos objetivos formulados em uma norma e a aplicação 
apropriada dos requisitos da NBC TA. 

 
A59.  Quando for necessário, a aplicação e outros materiais explicativos fornecem 

explicação adicional dos requisitos de uma NBC TA e orientação para o seu 
cumprimento. Em particular, elas podem: 

•  explicar mais precisamente o que uma exigência significa ou se destina a 
cobrir; 

•  incluir exemplos de procedimentos que possam ser apropriados nas 
circunstâncias. 

 
Embora tal orientação em si não imponha uma exigência, ela é relevante para 
a aplicação apropriada dos requisitos da NBC TA. A aplicação e outros 
materiais explicativos também podem fornecer informações de suporte sobre 
assuntos tratados em uma NBC TA. 

 
 
A60.  Os apêndices são parte da aplicação e outros materiais explicativos. A 

finalidade e uso pretendido de um apêndice são explicados no corpo da NBC 
TA relacionada, no título ou na introdução do próprio apêndice. 

 
A61.  O material introdutório pode incluir, conforme necessário, assuntos para 

explicar: 
 
•  a finalidade e alcance da NBC TA, inclusive a maneira como ela se 

relaciona com outras NBC TAs; 
•  o assunto da NBC TA; 
•  as respectivas responsabilidades do auditor e de outros em relação ao 

assunto da NBC TA; 
•  o contexto no qual se insere a NBC TA.  

 
A62.  Uma NBC TA pode incluir, em seção separada, sob o título “Definições”, uma 

descrição dos significados atribuídos a certos termos para fins das NBC TAs. 
Elas são fornecidas para auxiliar na aplicação e interpretação consistentes das 
NBC TAs, e não se destinam a passar por cima de definições que possam ser 
estabelecidas para outras finalidades, seja em lei, regulamentação ou outros. 
Salvo indicação em contrário, os termos devem ter os mesmos significados ao 
longo de todas as NBC TAs. Também inclui descrições de outros termos 
encontrados nas NBC TAs para auxiliar na interpretação e tradução comuns e 
consistentes. 
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A63.  Quando apropriado, considerações adicionais específicas para auditorias de 
entidades de pequeno porte e auditorias de entidades do setor público são 
incluídas na aplicação e outros materiais explicativos de uma NBC TA. Essas 
considerações adicionais ajudam na aplicação dos requisitos da NBC TA na 
auditoria de tais entidades. Contudo, elas não limitam nem reduzem a 
responsabilidade do auditor de aplicar e cumprir com as exigências das NBC 
TAs. 

 
Considerações específicas para entidade de pequeno porte 
 
A64.  Para fins de especificação das considerações adicionais para auditorias de 

entidades de pequeno porte, uma “entidade de pequeno porte” refere-se à 
entidade que geralmente possui características qualitativas como: 

 
(a)  concentração de propriedade e administração em pequeno número de 

indivíduos (freqüentemente um único indivíduo, uma pessoa natural ou 
outra empresa que controle a entidade, contanto que o proprietário exiba 
as características qualitativas relevantes); e 

(b)  uma ou mais das seguintes situações: 
 

(i)  transações diretas ou não complicadas; 
(ii)  manutenção de registros simples; 
(iii)  poucas linhas de negócios e poucos produtos dentro das linhas de 

negócios; 
(iv)  poucos controles internos; 
(v)  poucos níveis de administração com responsabilidade por uma 

ampla série de controles; ou 
(vi)  poucos empregados, muitos deles com uma ampla série de 

funções. 
 
Essas características qualitativas não são exaustivas, nem exclusivas de 
entidades de pequeno porte, e essas entidades não exibem necessariamente 
todas elas. 

 
A65.  As considerações específicas para entidades de pequeno porte incluídas nas 

NBC TAs foram desenvolvidas tendo em mente primariamente entidades não 
listadas em bolsa. Algumas das considerações, porém, podem ser úteis em 
auditorias de entidades abertas de pequeno porte.  

 
A66.  As NBC TAs se referem ao proprietário de uma entidade de pequeno porte que 

está envolvido no dia-a-dia da administração da entidade como “sócio-diretor” 
ou “sócio-gerente”.  

 
Objetivos formulados em NBC TAs individuais (ver item 21) 
 
A67.  Cada NBC TA contém um ou mais objetivos que fornecem um vínculo entre as 

exigências e os objetivos gerais do auditor. Os objetivos nas NBC TAs 
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individuais servem para focar o auditor no resultado desejado da NBC TA, ao 
mesmo tempo em que são específicos o suficiente para auxiliar o auditor a: 

 
•  entender o que precisa ser atingido e, quando necessário, o meio 

apropriado de fazê-lo; e 
•  decidir se algo mais precisa ser feito para que sejam cumpridos nas 

circunstâncias específicas da auditoria. 
A68.  Os objetivos (contidos nas NBC TAs de forma individual) devem ser entendidos 

no contexto dos objetivos gerais do auditor, formulados no item 11 desta 
Norma. Como no caso dos objetivos gerais do auditor, a capacidade de cumprir 
um objetivo individual está igualmente sujeita às limitações inerentes da 
auditoria.  

 
A69.  Ao usar os objetivos, exige-se que o auditor considere as inter-relações entre 

as NBC TAs. Isso porque, como indicado no item A53, as NBC TAs tratam, em 
alguns casos, de responsabilidades gerais e, em outras, da aplicação dessas 
responsabilidades a tópicos específicos. Por exemplo, esta Norma exige que o 
auditor adote postura de ceticismo profissional; isso é necessário em todos os 
aspectos do planejamento e execução de uma auditoria, mas não se repete 
como requisito de cada NBC TA. Em um nível mais detalhado, a NBC TA 315 e 
a NBC TA 330 contêm, entre outros aspectos, objetivos e requisitos que tratam 
das responsabilidades do auditor na identificação e avaliação dos riscos de 
distorção relevante e pelo planejamento e execução de procedimentos 
adicionais de auditoria para responder aos riscos avaliados, respectivamente.  
Esses objetivos e requisitos são aplicados ao longo de toda a auditoria. Por 
exemplo, a NBC TA 540 pode se estender quanto à maneira como os objetivos 
e os requisitos das normas como a NBC TA 315 e a NBC TA 330 devem ser 
aplicadas em relação ao tema da normas de auditoria, mas não os repete. 
Assim, no cumprimento do objetivo formulado na NBC TA 540, o auditor 
considera os objetivos e requisitos de outras NBC TAs relevantes. 

 
Uso dos objetivos para determinar a necessidade de procedimentos adicionais de 
auditoria (ver item 21(a)) 
 
A70.  Os requisitos das NBC TAs são planejados para possibilitar ao auditor cumprir 

os objetivos especificados nas NBC TAs e, com isso, os objetivos gerais do 
auditor. Espera-se, portanto, a aplicação apropriada dos requisitos das NBC 
TAs pelo auditor, para a obtenção de uma base suficiente para o cumprimento 
dos objetivos pelo auditor. Contudo, como as circunstâncias dos trabalhos de 
auditoria variam amplamente e todas as circunstâncias não podem ser 
antecipadas, o auditor é responsável pela determinação dos procedimentos de 
auditoria necessários para satisfazer os requisitos das NBC TAs e cumprir os 
objetivos. Nas circunstâncias do trabalho, pode haver assuntos específicos que 
exigem que o auditor execute procedimentos de auditoria, além daqueles 
exigidos pelas NBC TAs, para cumprir os objetivos especificados nas NBC 
TAs. 
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Uso dos objetivos para avaliar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e 
suficiente (ver item 21(b)) 
 
A71.  Exige-se que o auditor use os objetivos para avaliar se foi obtida evidência de 

auditoria apropriada e suficiente no contexto dos objetivos gerais do auditor. 
Se, como resultado, o auditor concluir que a evidência de auditoria não é 
suficiente e apropriada, então, o auditor pode seguir uma ou mais das 
seguintes abordagens, para cumprir a exigência do item 21(b): 

 
•  avaliar se foi, ou será, obtida evidência de auditoria relevante como 

resultado do cumprimento de outras NBC TAs; 
•  estender o trabalho executado ao aplicar uma ou mais exigências; ou 
•  executar outros procedimentos julgados pelo auditor como necessários nas 

circunstâncias. 
 

Quando nenhum dos procedimentos acima seja prático ou possível nas 
circunstâncias, o auditor não será capaz de obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente e as NBC TAs exigem que ele determine o efeito disso 
no seu relatório ou sobre a sua capacidade de completar o trabalho. 

 
Conformidade com requisitos relevantes 
 
Requisitos relevantes (ver item 22) 
 
A72.  Em alguns casos, uma NBC TA (e, portanto, todos os seus requisitos) pode 

não ser relevante nas circunstâncias. Por exemplo, se a entidade não tem a 
função de auditoria interna, nenhum aspecto da NBC TA 610 – Utilização do 
Trabalho de Auditoria Interna é relevante. 

 
A73.  Pode haver requisitos condicionais em uma NBC TA relevante. Tal requisito é 

relevante quando as circunstâncias contempladas na exigência são aplicáveis 
e a condição existe. Em geral, a natureza condicional da exigência será 
explícita ou implícita, por exemplo: 

 
•  O requisito de modificar a opinião do auditor se houver uma limitação de 

alcance (NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente) 
representa uma exigência condicional explícita. 

•  O requisito de comunicar aos responsáveis pela governança (NBC TA 265 
– Comunicação de Deficiências do Controle Interno), as deficiências 
significativas no controle interno identificadas durante a auditoria, depende 
da existência dessas deficiências significativas serem identificadas. De 
forma similar, a exigência de obtenção de evidência de auditoria apropriada 
e suficiente no que se refere à apresentação e divulgação da informação 
de segmentos em conformidade com a estrutura de relatório financeiro 
aplicável (NBC TA 501 – Evidência de Auditoria - Considerações 
Específicas para Itens Selecionados) depende de ser tal divulgação 
permitida ou exigida pela estrutura. Elas representam exigências 
condicionais implícitas.  
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Em alguns casos, o requisito pode ser expresso como sendo condicional a uma 
lei ou regulamentação aplicável. Por exemplo, o auditor pode ser requerido a 
renunciar ao trabalho de auditoria, quando a renúncia seja possível de acordo 
com a lei ou regulamentação aplicável, ou o auditor pode ser requerido a fazer 
algo, exceto se proibido por lei ou regulamentação. A permissão legal ou 
regulatória ou proibição pode ser explícita ou implícita.  

 
Abandono de requisito (ver item 23) 
 
A74.  A NBC TA 230 estabelece requisitos de documentação nas circunstâncias 

excepcionais em que o auditor afasta-se de um requisito relevante (NBC TA 
230, item 12). As NBC TAs não requerem o atendimento de exigência que não 
é relevante nas circunstâncias da auditoria. 

 
Falha no cumprimento de um objetivo (ver item 24) 
 
A75.  A conclusão de que um objetivo foi cumprido ou não é um assunto que requer 

julgamento profissional do auditor. Esse julgamento leva em conta os 
resultados dos procedimentos de auditoria executados no cumprimento das 
exigências das NBC TAs, e a avaliação do auditor quanto à obtenção ou não 
de evidência de auditoria apropriada e suficiente e se há algo mais que precisa 
ser feito nas circunstâncias específicas da auditoria para o cumprimento dos 
objetivos formulados nas NBC TAs. Portanto, circunstâncias que podem dar 
origem a uma falha no cumprimento de um objetivo incluem aquelas que: 

 
•  impedem o auditor de cumprir com requisitos relevantes de uma NBC TA; 
•  têm como resultado não ser praticável ou possível para o auditor executar 

os procedimentos adicionais de auditoria ou obter evidências de auditoria 
adicionais, como determinado a partir do uso dos objetivos, em 
conformidade com o item 21, por exemplo, devido à limitação nas 
evidências de auditoria disponíveis. 

 
A76.  A documentação de auditoria que cumpre as exigências da NBC TA 230 e as 

exigências de documentação específicas de outras NBC TAs relevantes 
fornecem evidências da base do auditor para uma conclusão a respeito do 
cumprimento dos objetivos gerais do auditor. Embora seja desnecessário que o 
auditor documente separadamente (em uma lista de verificação, por exemplo) 
o cumprimento de objetivos individuais, a documentação de uma falha em 
cumprir um objetivo o ajuda a avaliar se tal falha o impediu de cumprir os 
respectivos objetivos gerais de auditoria. 
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ANEXO B – NBC PG 100 
 
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – NBC PG 100, DE 24 DE JANEIRO 
DE 2014 
 

Dispõe sobre a NBC PG 100 – 
Aplicação Geral aos 
Profissionais da Contabilidade. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, considerando o processo 
de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões 
internacionais e que a IFAC autorizou, no Brasil, a tradução e a publicação de suas 
normas pelo CFC e IBRACON, outorgando os direitos de realizar tradução, 
publicação e distribuição das normas internacionais, no exercício de suas atribuições 
legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea “f” do art. 6º do 
Decreto-Lei n.º 9.295/46, alterado pela Lei n.º 12.249/10, faz saber que foi aprovada 
em seu Plenário a seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), elaborada de 
acordo com as Seções 100, 110, 120, 130, 140 e 150 da Parte A do Código de Ética 
da IFAC: 

 
 

NBC PG 100 – APLICAÇÃO GERAL AOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE 
 

Esta Norma tem por base as Seções 100, 110, 120, 130, 140 e 150 da Parte A do 
Código de Ética da IFAC. 
 
 

Sumário    Item 

Seção 100 – Introdução e princípios éticos  100.1 – 
100.25 

Seção 110 – Integridade  110.1 – 110.3 

Seção 120 – Objetividade  120.1 – 120.2 

Seção 130 – Competência e zelo profissionais  130.1 – 130.6 

Seção 140 – Sigilo profissional  140.1 – 140.8 

Seção 150 – Comportamento profissional  150.1 – 150.2 

 
 
Seção 100 – Introdução e princípios éticos 
 
100.1  Uma marca característica da profissão contábil é a aceitação da 

responsabilidade de agir no interesse público. Portanto, a responsabilidade do 
profissional da contabilidade não é exclusivamente satisfazer as 
necessidades do contratante. Ao agir no interesse público, o profissional da 
contabilidade deve observar e cumprir esta Norma. O não cumprimento de 
parte desta Norma por determinação legal ou regulamentar não desobriga o 
profissional do cumprimento daquilo que não for vedado.  
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100.2  Esta Norma estabelece a estrutura conceitual que o profissional da 
contabilidade deve aplicar para: 
(a)  identificar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos; 
(b)  avaliar a importância das ameaças identificadas; e 
(c) aplicar salvaguardas, quando necessário, para eliminar as ameaças ou 

reduzi-las a um nível aceitável. As salvaguardas são necessárias quando 
o profissional da contabilidade avalia que as ameaças não estão em nível 
em que um terceiro com experiência, conhecimento e bom senso 
concluiria, ponderando todos os fatos e circunstâncias específicas 
disponíveis para o profissional da contabilidade naquele momento, que o 
cumprimento dos princípios éticos não está comprometido. 

O profissional da contabilidade deve usar julgamento profissional ao aplicar 
essa estrutura conceitual. 

 
100.3  As NBCs PG 200 e 300 descrevem como essa estrutura conceitual se aplica 

em determinadas situações específicas, fornecendo exemplos de 
salvaguardas que podem ser adequadas para tratar ameaças ao cumprimento 
dos princípios éticos. Além disso, descrevem situações em que não há 
salvaguardas disponíveis para tratar as ameaças e, consequentemente, a 
circunstância ou relacionamento que cria as ameaças deve ser evitado. A 
NBC PG 200 aplica-se ao profissional da contabilidade externo e a NBC PG 
300 ao profissional da contabilidade interno, conforme definições desta 
Norma. O profissional da contabilidade externo também pode aplicar a NBC 
PG 300 para circunstâncias específicas. 

 
100.4  O uso da palavra “deve” nesta Norma impõe uma exigência ao profissional da 

contabilidade, pessoa física ou jurídica, de cumprir as disposições 
específicas. O cumprimento é exigido a menos que haja uma exceção 
permitida. 

 
Princípios éticos  
 
100.5  O profissional da contabilidade deve cumprir os seguintes princípios éticos:  

(a)  Integridade – ser franco e honesto em todos os relacionamentos 
profissionais e comerciais. 

(b)  Objetividade – não permitir que comportamento tendencioso, conflito de 
interesse ou influência indevida de outros afetem o julgamento 
profissional ou de negócio. 

(c)  Competência profissional e devido zelo – manter o conhecimento e a 
habilidade profissionais no nível adequado para assegurar que clientes 
e/ou empregador recebam serviços profissionais competentes com base 
em desenvolvimentos atuais da prática, legislação e técnicas, e agir 
diligentemente e de acordo com as normas técnicas e profissionais 
aplicáveis. 

(d)  Sigilo profissional – respeitar o sigilo das informações obtidas em 
decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais e, portanto, 
não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, a menos que haja 
algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação, nem usar as 
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informações para obtenção de vantagem pessoal pelo profissional da 
contabilidade ou por terceiros. 

(e)  Comportamento profissional – cumprir as leis e os regulamentos 
pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. 

Todos esses princípios éticos são discutidos mais detalhadamente nas 
Seções 110 a 150. 
 
Abordagem da estrutura conceitual 
 
100.6  As circunstâncias em que o profissional da contabilidade trabalha podem criar 

ameaças específicas ao cumprimento dos princípios éticos. É impossível 
definir todas as situações que criam ameaças ao cumprimento dos princípios 
éticos e especificar as medidas adequadas. Além disso, a natureza dos 
trabalhos e das designações de trabalho pode variar e, consequentemente, 
diferentes ameaças podem ser criadas, o que requer a aplicação de 
diferentes salvaguardas. Portanto, esta Norma estabelece uma estrutura 
conceitual que requer que o profissional da contabilidade identifique, avalie e 
trate as ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. A abordagem da 
estrutura conceitual auxilia o profissional da contabilidade no cumprimento 
das exigências éticas desta Norma e da responsabilidade de agir no interesse 
público. Ela comporta muitas variações em circunstâncias que criam ameaças 
ao cumprimento dos princípios éticos e pode evitar que o profissional da 
contabilidade conclua que uma situação é permitida se não for 
especificamente proibida. 

 
100.7  Quando o profissional da contabilidade identificar ameaças ao cumprimento 

dos princípios éticos e, com base na avaliação dessas ameaças, concluir que 
elas não estão em nível aceitável, o profissional da contabilidade deve avaliar 
se as salvaguardas apropriadas estão disponíveis e podem ser aplicadas para 
eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável. Ao fazer essa 
avaliação, o profissional da contabilidade deve efetuar julgamento profissional 
e levar em consideração se um terceiro com experiência, conhecimento e 
bom senso concluiria, ponderando todos os fatos e circunstâncias específicas 
disponíveis para o profissional da contabilidade naquele momento, que as 
ameaças seriam eliminadas ou reduzidas a um nível aceitável mediante a 
aplicação das salvaguardas, de modo que o cumprimento dos princípios 
éticos não esteja comprometido. 

 
100.8  O profissional da contabilidade deve avaliar quaisquer ameaças ao 

cumprimento dos princípios éticos quando ele souber ou suspeitar da 
existência de circunstâncias ou relações que podem comprometer o 
cumprimento dos princípios éticos.  

 
100.9  O profissional da contabilidade deve levar em consideração os fatores 

qualitativos bem como os quantitativos ao avaliar a importância de uma 
ameaça. Ao aplicar a estrutura conceitual, o profissional da contabilidade 
pode encontrar situações em que as ameaças não podem ser eliminadas ou 
reduzidas a um nível aceitável, seja porque a ameaça é significativa, seja 
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porque as salvaguardas adequadas não estão disponíveis ou não podem ser 
aplicadas. Nessas situações, o profissional da contabilidade deve declinar ou 
descontinuar o serviço profissional específico envolvido, ou, se necessário, 
renunciar ao trabalho (no caso de profissional da contabilidade externo) ou 
desligar-se da organização empregadora (no caso de profissional da 
contabilidade interno). 

 
100.10 As NBCs PA 290 e 291 contêm disposições que o profissional da 

contabilidade deve obedecer se ele encontrar um desvio de disposição sobre 
independência. Se o profissional da contabilidade identificar um desvio de 
qualquer outra disposição das normas profissionais, ele deve avaliar a 
importância do desvio e seu impacto na habilidade dele seguir os princípios 
éticos. O profissional da contabilidade deve tomar quaisquer ações que 
estejam disponíveis, o mais rápido possível, para resolver satisfatoriamente 
os efeitos do desvio. O profissional da contabilidade deve determinar se 
reporta ou não o desvio, por exemplo, àqueles que possam ter sido afetados 
por ele, órgão profissional, regulador competente ou autoridade de 
supervisão. 

 
100.11 Quando o profissional da contabilidade encontrar circunstâncias não usuais 

nas quais a aplicação de requisito específico resultaria em resultado 
desproporcional ou resultado que pode não ser de interesse público, 
recomenda-se que o profissional da contabilidade consulte o órgão 
profissional ou o órgão regulador competente. 

 
Ameaças e salvaguardas 
 
100.12 Ameaças podem ser criadas por ampla gama de relações e circunstâncias. 

Quando um relacionamento ou circunstância cria uma ameaça, essa ameaça 
pode comprometer o cumprimento dos princípios éticos por profissional da 
contabilidade. Uma circunstância ou relacionamento podem criar mais de uma 
ameaça, e uma ameaça pode afetar o cumprimento de mais de um princípio 
ético. As ameaças se enquadram em pelo menos uma das categorias a 
seguir: 
(a)  ameaça de interesse próprio é a ameaça de que um interesse financeiro 

ou outro interesse influenciará de forma não apropriada o julgamento ou o 
comportamento do profissional da contabilidade; 

(b)  ameaça de autorrevisão é a ameaça de que o profissional da 
contabilidade não avaliará apropriadamente os resultados de julgamento 
dado ou serviço prestado anteriormente por ele, ou por outra pessoa 
física ou jurídica a ele ligada direta ou indiretamente, na qual o 
profissional da contabilidade confia para formar um julgamento como 
parte da prestação do serviço; 

(c)  ameaça de defesa de interesse do cliente é a ameaça de que o 
profissional da contabilidade promoverá ou defenderá a posição de seu 
cliente ou empregador a ponto em que a sua objetividade fique 
comprometida; 
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(d)  ameaça de familiaridade é a ameaça, devido a relacionamento longo ou 
próximo com o cliente ou empregador, de o profissional da contabilidade 
tornar-se solidário aos interesses dele ou aceitar seu trabalho sem muito 
questionamento; e 

(e)  ameaça de intimidação é a ameaça de que o profissional da contabilidade 
será dissuadido de agir objetivamente em decorrência de pressões reais 
ou aparentes, incluindo tentativas de exercer influência indevida sobre o 
profissional da contabilidade. 

As NBCs PG 200 e 300 explicam como essas categorias de ameaças podem 
ser criadas por profissional da contabilidade externo e profissional da 
contabilidade interno, respectivamente. Os profissionais da contabilidade 
externos também podem aplicar a NBC PG 300 para circunstâncias 
específicas. 

 
100.13 Salvaguardas são ações ou outras medidas que podem eliminar ameaças ou 

reduzi-las a um nível aceitável, e se enquadram em duas categorias amplas: 
(a)  salvaguardas criadas pela profissão, pela legislação ou por regulamento; 

e 
(b)  salvaguardas no ambiente de trabalho. 

100.14 As salvaguardas criadas pela profissão, pela legislação ou por regulamento 
incluem: 
(a)  requisitos educacionais, de treinamento e de experiência para ingressar 

na profissão; 
(b)  requisitos de desenvolvimento profissional contínuo; 
(c)  regulamentos de governança corporativa; 
(d)  normas profissionais; 
(e)  monitoramento profissional ou regulatório e procedimentos disciplinares; 
(f)  revisão externa por terceiro, legalmente autorizado, dos relatórios, de 

documentos, das comunicações ou das informações produzidas pelo 
profissional da contabilidade. 

 
100.15 As NBCs PG 200 e 300 discutem as salvaguardas no ambiente de trabalho 

para profissional da contabilidade externo e para profissional da contabilidade 
interno, respectivamente. 

 
100.16 Determinadas salvaguardas podem aumentar a probabilidade de identificar 

ou evitar comportamento antiético. Essas salvaguardas, que podem ser 
criadas pela profissão, pela legislação ou por regulamento ou por organização 
empregadora, incluem: 
(a) sistemas de reclamações eficazes e bem divulgados e monitorados pela 

organização empregadora, pela classe ou por órgão regulador, que 
permitem que colegas, empregadores e membros da sociedade chamem 
atenção para comportamentos não profissionais ou antiéticos; 

(b) obrigação explicitamente declarada de comunicar desvios de exigências 
éticas. 

 
Conflitos de interesse 
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100.17 O profissional da contabilidade pode defrontar-se com um conflito de 
interesse quando empreender uma atividade profissional.(*) Um conflito de 
interesse cria uma ameaça para outros princípios éticos. Tais ameaças 
podem ser criadas quando: 

• o profissional da contabilidade empreende uma atividade profissional 
relacionada a uma questão particular para duas ou mais partes cujos 
interesses a respeito daquela questão estão em conflito; ou 

• os interesses do profissional da contabilidade a respeito daquela questão 
particular e os interesses de uma parte para quem o contador profissional 
empreende uma atividade profissional relacionada àquela questão estão 
em conflito. 

(*)  Atividade profissional é a atividade que requer habilidades contábeis ou 
relacionadas empreendidas por profissional da contabilidade, incluindo 
contabilidade, auditoria, tributação, consultoria empresarial e financeira. 

 
100.18 As NBCs PG 200 e 300 discutem conflitos de interesse para profissional da 

contabilidade externo e para profissional da contabilidade interno, 
respectivamente. 

 
Solução de conflitos éticos 
 
100.19 O profissional da contabilidade pode ter que resolver um conflito para cumprir 

com os princípios éticos. 
 
100.20 Ao iniciar uma solução formal ou informal de conflito, os seguintes fatores, 

individualmente ou conjuntamente com outros fatores, podem ser relevantes 
para o processo de solução: 
(a)  fatos pertinentes; 
(b)  assuntos éticos envolvidos; 
(c)  princípios éticos relacionados com o assunto em questão; 
(d) procedimentos internos estabelecidos; e 
(e)  cursos de ação alternativos. 
Tendo considerado os fatores pertinentes, o profissional da contabilidade 
deve avaliar o curso de ação apropriado, ponderando as consequências de 
cada curso de ação possível. Se o assunto permanecer não resolvido, o 
profissional da contabilidade pode querer consultar outras pessoas 
apropriadas dentro da firma ou da organização empregadora para ajudar a 
chegar a uma solução. 

 
100.21 Quando um assunto envolver conflito com uma organização, ou dentro dela, 

o profissional da contabilidade deve avaliar se devem ser consultados os 
responsáveis pela governança da organização, como o conselho de 
administração ou o comitê de auditoria. 

 
100.22 Pode ser útil para o profissional da contabilidade documentar a essência do 

assunto, os detalhes de quaisquer discussões mantidas e as decisões 
tomadas em relação a esse assunto. 
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100.23 Se um conflito significativo não puder ser resolvido, o profissional da 
contabilidade pode considerar obter assessoria profissional do órgão 
profissional competente ou de consultores jurídicos. O profissional da 
contabilidade pode geralmente obter orientação sobre assuntos éticos sem 
violar o sigilo profissional se o assunto for discutido com o Conselho Federal 
ou Regional de Contabilidade sem a identificação do cliente ou com consultor 
jurídico sob a proteção de sigilo legal. Inúmeros são os casos em que o 
profissional da contabilidade pode considerar obter assessoria jurídica. Por 
exemplo, o profissional da contabilidade pode ter identificado uma fraude, cuja 
comunicação pode violar a responsabilidade do profissional da contabilidade 
de respeitar o sigilo profissional. O profissional da contabilidade pode 
considerar obter assessoria jurídica nesse caso para avaliar se há exigência 
de comunicação. 

 
100.24 Se, depois de esgotar as possibilidades pertinentes, o conflito ético 

permanecer não resolvido, o profissional da contabilidade, quando possível, 
recusar-se-á em continuar associado com o assunto que cria o conflito. O 
profissional da contabilidade deve avaliar se, nas circunstâncias, é apropriado 
retirar-se da equipe de trabalho, da designação específica ou renunciar ao 
trabalho, à empresa ou à organização empregadora. 

 
100.25 Ao se comunicar com os responsáveis pela governança de acordo com as 

disposições desta Norma, o profissional da contabilidade ou a firma deve 
determinar, considerando a natureza e a importância das circunstâncias 
particulares e o assunto a ser comunicado, as pessoas apropriadas na 
estrutura de governança da entidade que devem ser comunicadas. Se o 
profissional da contabilidade ou a firma se comunica com um subgrupo da 
governança, por exemplo, o comitê de auditoria ou um indivíduo, o 
profissional da contabilidade ou a firma deve determinar se a comunicação 
com todos os responsáveis pela governança também é necessária para que 
sejam adequadamente informados. 

 
Seção 110 – Integridade 
 
110.1  O princípio de integridade impõe a todos os profissionais da contabilidade a 

obrigação de serem diretos e honestos em todos os relacionamentos 
profissionais e comerciais. Integridade implica, também, negociação justa e 
veracidade. 

 
110.2  O profissional da contabilidade não deve conscientemente participar dos 

relatórios, documentos, comunicações ou outras informações nas quais ele 
acredita que as informações: 
(a)  contêm declaração materialmente falsa ou enganosa; 
(b)  contêm declarações ou informações fornecidas de maneira leviana; ou 
(c)  omitem ou ocultam informações que devem ser incluídas em casos em 

que essa omissão ou ocultação seja enganosa. 
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Quando o profissional da contabilidade tomar ciência de que esteve 
associado com essas informações, ele deve tomar providências para 
desvincular-se dessas informações. 

 
110.3  O profissional da contabilidade não será considerado como tendo infringido o 

item 110.2 se ele fornecer relatório modificado em relação ao assunto contido 
no item 110.2. 

 
Seção 120 – Objetividade 
 
120.1  O princípio da objetividade impõe a todos os profissionais da contabilidade a 

obrigação de não comprometer seu julgamento profissional ou do negócio em 
decorrência de comportamento tendencioso, conflito de interesse ou 
influência indevida de outros. 

 
120.2  O profissional da contabilidade pode ser exposto a situações que podem 

prejudicar a objetividade. É impraticável definir e avaliar todas essas 
situações. O profissional da contabilidade não deve prestar um serviço 
profissional se uma circunstância ou relacionamento distorcerem ou 
influenciarem o seu julgamento profissional com relação a esse serviço. 

 
Seção 130 – Competência e zelo profissionais 
 
130.1  O princípio da competência e zelo profissionais impõe a todos os profissionais 

da contabilidade as seguintes obrigações: 
(a)  manter o conhecimento e a habilidade profissionais no nível necessário 

para que clientes ou empregadores recebam serviço profissional 
adequado; 

(b)  agir diligentemente de acordo com as normas técnicas e profissionais 
aplicáveis na prestação de serviços profissionais. 

 
130.2  A prestação de serviço profissional adequado requer o exercício de 

julgamento fundamentado ao aplicar o conhecimento e a habilidade 
profissionais na prestação desse serviço. A competência profissional pode ser 
dividida em duas fases distintas: 
(a)  atingir a competência profissional; e 
(b)  manter a competência profissional. 

 
130.3  A manutenção da competência profissional adequada requer a consciência 

permanente e o entendimento dos desenvolvimentos técnicos, profissionais e 
de negócios pertinentes. Os desenvolvimentos técnicos contínuos permitem 
que o profissional da contabilidade desenvolva e mantenha a capacitação 
para o desempenho adequado no ambiente profissional. 

 
130.4  Diligência abrange a responsabilidade de agir de forma cuidadosa, exaustiva 

e tempestiva, de acordo com a tarefa requisitada. 
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130.5  O profissional da contabilidade deve tomar as providências adequadas para 
assegurar que os que estão trabalhando sob sua autoridade tenham 
treinamento e supervisão apropriados. 

 
130.6  Quando apropriado, o profissional da contabilidade deve informar os clientes, 

empregadores ou outros usuários de seus serviços profissionais sobre as 
limitações inerentes dos serviços. 

 
Seção 140 – Sigilo profissional 
 
140.1  O princípio do sigilo profissional impõe a todos os profissionais da 

contabilidade a obrigação de abster-se de: 
(a)  divulgar fora da firma ou da organização empregadora informações 

sigilosas obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e 
comerciais, sem estar prévia e especificamente autorizado pelo cliente, 
por escrito, a menos que haja um direito ou dever legal ou profissional de 
divulgação; e 

(b)  usar, para si ou para outrem, informações obtidas em decorrência de 
relacionamentos profissionais e comerciais para obtenção de vantagem 
pessoal. 

 
140.2  O profissional da contabilidade deve manter sigilo, inclusive no ambiente 

social, permanecendo alerta à possibilidade de divulgação involuntária de 
informações sigilosas de seus clientes, especialmente a colega de trabalho 
próximo ou a familiar próximo ou imediato. 

 
140.3  O profissional da contabilidade deve manter sigilo das informações divulgadas 

por cliente potencial ou empregador. 
 
140.4  O profissional da contabilidade deve manter sigilo das informações dentro da 

firma ou organização empregadora. 
 
140.5  O profissional da contabilidade deve tomar as providências adequadas para 

assegurar que o pessoal da sua equipe de trabalho, assim como as pessoas 
das quais são obtidas assessoria e assistência, também, respeitem o dever 
de sigilo do profissional da contabilidade. 

 
140.6  A necessidade de cumprir o princípio do sigilo profissional permanece mesmo 

após o término das relações entre o profissional da contabilidade e seu cliente 
ou empregador. Quando o profissional da contabilidade mudar de emprego ou 
obtiver novo cliente, ele pode usar sua experiência anterior. Contudo, ele não 
deve usar ou divulgar nenhuma informação confidencial obtida ou recebida 
em decorrência de relacionamento profissional ou comercial. 

 
140.7  A seguir, são apresentadas circunstâncias nas quais os profissionais da 

contabilidade são ou podem ser solicitados a divulgar informações 
confidenciais ou nas quais essa divulgação pode ser apropriada: 
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(a)  a divulgação é permitida por lei e autorizada pelo cliente ou empregador, 
por escrito; 

(b)  a divulgação é exigida por lei; 
(c)  há dever ou direito profissional de divulgação, quando não proibido por lei. 

 
140.7A O auditor independente, quando solicitado, por escrito e 

fundamentadamente, pelo Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos 
Regionais de Contabilidade, deve exibir as informações obtidas durante o seu 
trabalho, incluindo a fase de pré-contratação dos serviços, a documentação, 
os papéis de trabalho e os relatórios. 

 
140.8  Ao decidir sobre a divulgação de informações sigilosas, os fatores pertinentes 

a serem considerados incluem: 
(a)  se os interesses de terceiros, incluindo partes cujos interesses podem ser 

afetados, podem ser prejudicados se o cliente ou empregador consentir 
com a divulgação das informações pelo profissional da contabilidade; 

(b)  se todas as informações relevantes são conhecidas e comprovadas, na 
medida praticável. Quando a situação envolver fatos não comprovados, 
informações incompletas ou conclusões não comprovadas, deve ser 
usado o julgamento profissional para avaliar o tipo de divulgação que 
deve ser feita, caso seja feita; 

(c)  o tipo de comunicação que é esperado e para quem deve ser dirigida; e 
(d)  se as partes para quem a comunicação é dirigida são as pessoas 

apropriadas para recebê-la. 
 
Seção 150 – Comportamento profissional 
 
150.1  O princípio do comportamento profissional impõe a todos os profissionais da 

contabilidade a obrigação de cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e 
evitar qualquer ação que o profissional da contabilidade sabe ou deveria 
saber possa desacreditar a profissão. Isso inclui ações que um terceiro com 
experiência, conhecimento e bom senso concluiria, ponderando todos os fatos 
e circunstâncias específicas disponíveis para o profissional da contabilidade 
naquele momento, que poderiam afetar adversamente a boa reputação da 
profissão. 

 
150.2  Na divulgação comercial das pessoas e na promoção do seu trabalho, os 

profissionais da contabilidade não devem desprestigiar a profissão. Os 
profissionais da contabilidade devem ser honestos e verdadeiros e: 
(a)  não fazer declarações exageradas sobre os serviços que podem oferecer, 

as qualificações que têm ou a experiência que obtiveram; ou 
(b)  não fazer referências depreciativas ou comparações infundadas com o 

trabalho de outros profissionais da contabilidade. 
 
 

Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 
Resoluções CFC n.ºs 781/95, 961/03, 965/03, 976/03, 1.023/05, 1.042/05, 1.100/07, 
publicadas no D.O.U., Seção I, de 10/4/95, 4/6/03, 17/6/03, 3/9/03, 9/5/05, 22/9/05 e 
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30/8/07, respectivamente. Esta Norma revoga também os itens 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 
1.10, 1.11 e 1.12, permanecendo em vigor apenas o item 1.9, da NBC P 1 – Normas 
Profissionais de Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC nº 821/97, 
publicada no D.O.U., Seção I, de 21/1/98. 

 
 
 

Brasília, 24 de janeiro de 2014. 
 
 
 

Contador José Martonio Alves Coelho 
Presidente 
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ANEXO C – Questionário aplicado aos alunos 
 
  

Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) 
MBA em gestão estratégica de empresas 

 
 AUDITORIA EXTERNA: SEGURANÇA DO INVESTIDOR E DA ADMINISTRAÇÃO 

DA EMPRESA 
Com o objetivo de obter informações complementares para corroborar a pesquisa 
teórica realizada sobre a importância da auditoria das demonstrações financeiras 
realizadas por profissionais independentes, contamos com a sua colaboração no 
preenchimento do questionário a seguir. 
Sob o aspecto do administrador 
1) Qual iniciativa de sua empresa? 
 Pública            Privada 
2) Você atua em departamento contábil ou financeiro? 
 Sim    Não 
3) Sua empresa é auditada por empresa de auditoria independente? 
 Sim    Não 
4) A auditoria é realizada por obrigação legal? 
 Sim    Não 
5) Qual a sua percepção sobre o trabalho de auditoria independente? 
 Auxilia a empresa a fortalecer os controles sobre suas operações 
 Serve apenas para cumprir uma exigência legal local ou report. 
 
Sob o aspecto do  investidor 
1) Você possui investimentos em ações ou quotas de capital de uma empresa de 
capital fechado? 
 Sim    Não 
 
2) Você sente(iria) maior segurança em realizar investimentos em uma empresa 
após ler o parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
dessa empresa? 
 Sim    Não 
 
3) Considera(ria) como fator determinante para realizar um investimento o parecer 
de auditoria? 
 Sim    Não  
 
4) Caso seja(fosse) administrador de uma empresa de capital fechado, contrataria os 
serviços de uma firma de auditoria independente apenas para revisão do sistema de 
controles adotado pela sua empresa? 
 Sim    Não 
 
5) Você considera que o trabalho da auditoria independente pode garantir a 
rentabilidade de um investimento? 
 Sim    Não 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  


