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RESUMO 

0 cenario mundial nos alerta a varias evidencias divulgadas pela mldia referente a 
escandalos de fraudes contabeis em empresas de grande porte. Fato que evidencia 
o exerdcio da auditoria como um meio de garantir a transparencia das 
demonstrac;oes contabeis. Nesse contexto, para analisar o trabalho executado por 
uma auditoria externa foi selecionada uma empresa do ramo farmaceutico 
denominada "Aifa" para objeto deste estudo. Atraves do relat6rio a administrayao 
fornecido pela auditoria externa, foi possivel observar que a empresa auditada 
possui falhas de controles internos que podem comprometer a conduc;ao da 
auditoria. Alem disso, as observac;oes feitas pela auditoria foram avaliadas como 
pertinentes e alertam a aplicac;ao de praticas contabeis irregulares que possam 
resultar em erros e fraudes. Considerando o bom nivel da auditoria executada, o 
impacto da detecc;ao de tais irregularidades e positivo no sentido de que a 
administrayao possa aprimorar seus controles internos e, consequentemente, 
minimizar os riscos em que esta exposta. 

Palavras-chave: Risco de auditoria. Normas de auditoria. Fraudes contabeis. 
Controles internos. Procedimentos de auditoria. 



ABSTRACT 

Occurrences all over the world has demonstrated and brought to light some evidence 
relating to accounting fraud scandals in large enterprises. This has increasingly 
shown the importance of auditing as a way of ensuring the transparency of financial 
statements. In the meantime, to analyze the work undertaken by an external audit, a 
pharmaceutical company known as "Alpha" was selected as subject of this 
analysis. From side to side the management report supplied by external auditing firm, 
it was clear to notice that the audited firm has flaws regarding internal controls that 
can jeopardize the conduct of audit activities. Furthermore, the observations made by 
audit have been evaluated as relevant and warn application of inappropriate 
accounting practices that may result in inaccuracies and scams. Given the good 
degree of audit performed, the impact of revealing such irregularities is a good thing 
as meaning that makes it possible to administration to improve their internal controls 
and, hence, minimize risks that the company is exposed to. 

Keywords: Audit risk. Auditing standards. Accounting fraud. Internal controls. Audit 

procedures. 
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1. INTRODUCAO 

Com o objetivo de reduzir a assimetria informacional entre os usuarios 

internos e externos da entidade, as demonstrac;oes contabeis devem apresentar 

informac;oes acerca da situac;ao economica, financeira e patrimonial. Nesse 

contexto, a contabilidade deve ser avaliada a partir de sua capacidade de oferecer 

informac;oes uteis a seus usuarios (LOPES, 2002, p. 20). Entretanto, em alguns 

casos, os responsaveis pela elabora<;ao dessas demonstrac;oes optam por 

manipular a informa<;ao contabil, visando gerar informac;oes tendenciosas que 

possam levar os usuarios internos ou externos a organizac;ao a julgamentos 

enviesados. 

Diante dessa vulnerabilidade, surge o processo da auditoria contabil como 

procedimento fundamental para transmitir a confiabilidade das informac;oes. 

Processo este, conduzido a partir de urn conjunto de procedimentos tecnicos, 

objetivando a verifica<;ao da conformidade da organiza<;ao em rela<;ao aos Princlpios 

Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade e as 

legislac;Oes pertinentes em vigencia. Cosenza e Grateron (2003, p. 44) salientam 

que, em termos conceituais "a Auditoria foi concebida como guardia de dois dogmas 

basicos do sistema capitalista: a confianc;a e a transparencia". A figura do auditor 

passa, entao, de urn modelo de controle organizacional para imposi<;ao 

mercadol6gica e legal. Processos de incorporac;ao, fusao ou cisao entre empresas 

possuem exigencias legais da efetuac;ao de auditoria nas empresas envolvidas. 

0 papel da auditoria, seja ela interna ou externa, se sustenta na detecc;ao de 

erros e fraudes. Atraves disso, o parecer dos auditores deveria assegurar a 

integridade das informac;oes, fundamental para a tomada de decisao de novos 

investidores, por exemplo. Contudo, mesmo com o progresso de metodos de ado<;ao 

dos procedimentos de auditoria, ainda constatamos na mldia casos de fraudes 

gigantescas nas empresas. Tais fraudes podem ter passado despercebidas aos 

olhos dos auditores, o que nos leva a contestar a eficacia dos procedimentos 

aplicados no trabalho da auditoria. 

Este estudo sugere uma contribui<;ao atraves da identificac;ao de posslveis 

soluc;oes que possam minimizar a ocorrencia de fraudes e erros, bern como sugerir 

formas de melhor aplicabilidade dos procedimentos de auditoria, os quais reduzam 

os riscos em que estao sujeitos os profissionais da area. A condu<;ao deste trabalho 
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sera feita com base na coleta de dados em pesquisas bibliograficas e pesquisas 

descritivas, esta com analises decorridas da observa98o de procedimentos 

aplicados na organiza98o em estudo por auditores e externos. 

1.1 PROBLEMA 

Empresas de renome internacional tem aparecido na mfdia como foco de 

revela¢es de fraudes gigantescas e maquiagem de suas demonstra¢es 

financeiras, fato este que poem em risco a credibilidade dos contabilistas e 

principalmente dos auditores. 

Esse cenario nos remete uma duvida, sem questionar o conhecimento tecnico 

dos profissionais de auditoria, mas sima condu98o dos procedimentos aplicados no 

processo: qual o impacto do nfvel de qualidade da auditoria executada na empresa 

"Aifa" em relac;ao as necessidades dos usuaries das informa¢es contabeis? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o trabalho executado pela auditoria externa em relac;ao ao ano de 

exercfcio social da empresa "Aifa", identificando soluc;oes que possam amenizar os 

riscos inerentes de erros ou fraudes, sejam eles de responsabilidade da organiza98o 

ou dos auditores. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

- Avaliar a execuc;ao do trabalho de auditoria atraves da analogia dos 

comentarios da auditoria em rela98o as normas vigentes; 

- Verificar se a conduc;ao da auditoria foi adequada a irregularidade detectada; 

- Correlacionar a viabilidade da aplica98o dos procedimentos aos riscos de 

auditoria; 

- Apresentar solu«;oes para a melhor aplicabilidade dos procedimentos de 

auditoria e, conseqOentemente, para a redu98o dos riscos de auditoria. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema se baseia na relevancia do assunto no cenario mundial ja 

que cases de fraude em empresas de grande porte estao constantemente presentes 

na mfdia, inclusive envolvendo grandes empresas de auditoria, como a de 

integrantes do grupo conhecido como "Big Five", composto pelas empresas: Deloitte 

Touche Tohmatsu, Ernest & Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers e Arthur 

Andersen. 0 que nos leva a refletir sobre a existencia de certa vulnerabilidade nos 

trabalhos exercidos pelos profissionais de auditoria mais experientes. 

Apesar das inovadoras tecnicas desenvolvidas por grandes empresas de 

auditoria, a ineficiencia do processo aparece com a dimensao eo tempo gasto ate 

as descobertas de tais fraudes. Escandalos como a da empresa Parmalat forgaram 

mudan9as legais a fim de aumentar a responsabilidade dos executives, contadores e 

auditores. Ha ainda, em alguns cases extremes como o da empresa Enron, onde as 

fraudes detectadas vitimaram empresas de auditorias s61idas, no caso Arthur 

Andersen, considerada conivente e co-responsavel pelas fraudes nas 

demonstra9oes contabeis. 0 impacto do escandalo teve tamanha dimensao que 

refletiu na falencia da Andersen, reduzindo o seleto grupo de maiores empresas de 

auditoria para "Big Four'. 

Devido a complexidade das informa96es e 0 grande numero de transa96es 

contabeis a serem examinadas na execu9ao de uma auditoria, e inevitavel que 

exista o risco de que erros ou irregularidades existentes nos registros e nas 

demonstra9oes contabeis possam nao ser detectados pelo auditor durante a 

execu98o da auditoria. Estes riscos sao conhecidos como riscos de auditoria. 

Atraves da aplica9ao de tecnicas como a amostragem e o conceito de 

relevancia, o risco pode ser amenizado ou nao dependendo da concep98o do 

auditor. lsso porque a amostragem consiste na sele98o da popula9ao a ser 

examinada que, mesmo prevista nos procedimentos de auditoria da NBCT, e 

determinada pelo profissional que executa a auditoria. 0 mesmo ocorre com a 

defini9ao de relevancia dos dados a serem analisados. Nesses cases, a capacita98o 

tecnica do auditor e 0 fator principal que determina a qualidade do processo de 

auditoria, bern como a elabora9ao de uma parecer transparente e correto. 

A credibilidade torna-se entao, caracterfstica essencial de grandes empresas 

de auditoria, definindo ate mesmo a sua sobrevivencia no mercado. A aplica9ao de 
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metodos que viabilizem menos riscos de auditoria pode garantir a credibilidade dos 

auditores, evitando escandalos de fraudes em empresas auditadas. Assim, pode-se 

dizer que o estudo e a pesquisa acerca do tema "erros e fraudes nas demonstra¢es 

contabeis" fazem-se extremamente necessarias, como uma contribuic;ao academica 

a um problema "real" das organiza¢es, considerando a possibilidade de haver 

ineficiencias nos procedimentos do processo de auditoria. 

1.4 Caracterizac;ao da Empresa 

Para o desenvolvimento do projeto foi selecionada uma empresa, a qual sera 

denominada "Aifa" para o objeto deste estudo. A organizac;ao em estudo trata-se de 

uma empresa do ramo farmaceutico, a qual oferece diversas op¢es terapeuticas 

para uma variedade de doenc;as. As informac;oes a seguir foram fornecidas pela 

"Aifa". 

0 setor farmaceutico brasileiro e regulado pela Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria- Anvisa, criada pelo Ministerio da Saude, de acordo com as atribuic;oes 

definidas na Lei 9. 782/99. Cabe a Anvisa aprovar a comercializac;ao de qualquer 

medicamento. 

Oeste modo, a Anvisa e responsavel pelo monitoramento dos prec;os dos 

medicamentos que estao no mercado e auxilia tecnicamente no estabelecimento do 

prec;o de novos medicamentos. Alem disso, a Anvisa monitora o mercado dos 

produtos para a saude e reune varias informac;oes economicas de algumas classes 

desses produtos, assim como relat6rios tecnicos e bulas, no momento de uma 

solicitac;ao ou revalidac;ao do registro de medicamentos. 

No que tange o setor farmaceutico, e visivel que a ascensao social ocorrida 

no Brasil nos ultimos anos, resulte no crescimento na demanda da area. 0 aumento 

do poder aquisitivo e do numero de empregos formais na populac;8o gera tambem o 

numero de pessoas com acesso aos pianos de saude. 

Entretanto, se o mercado cresce com os bons resultados economicos vividos 

no pais, as industrias da area devem se atentar a outros fatores. Como exemplo, as 

novas resoluc;oes da Anvisa proibem a venda de antibi6ticos sem receita e limitam a 

venda de itens nao relacionados a saude. Fato este, que exige as industrias e ao 

comercio a busca de novas oportunidades. 
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Por este motivo, e imprescindfvel a ocorrencia de gastos como o de incentivo 

a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em industrias deste ramo. Varios estudos sao 

elaborados para investigar os efeitos clfnicos de urn produto, alem de analisar os 

mecanismos de absor98o, distribui98o, metabolismo e excre98o do medicamento em 

estudo, definindo o seu nivel de seguran9B e eficacia. 

Urn obstaculo atual bern definido no setor farmaceutico trata-se da existencia 

de uma enorme pressao para reduzir seus custos. Quando diferentes tratamentos 

sao usados para uma mesma finalidade, a forma mais adequada de tomar a decisao 

pela melhor alternativa e avaliar o respectivo custo-beneffcio. 

E este, e urn dos assuntos mais discutidos na area da industria de 

medicamentos nos ultimos tempos: a expressiva dificuldade na abson;ao de seus 

custos globais de logfstica. Essa dificuldade se expressa na falta de recursos 

financeiros de indivfduos, empresas privadas e governos para efetuar o pagamento 

de produtos e servi~os, quando por outro lado os usuarios dos sistemas de saude 

exigem cada vez mais qualidade e seguran9B dos mesmos. 

Nos dias de hoje ha uma forte tendencia imposta pelo mercado em considerar 

aspectos financeiros nas decisoes em saude. Fato este, justificado pelo aumento 

dos custos na area de saude, ocasionada principalmente pelo ingresso de 

tecnologias inovadoras e pelos gastos essenciais em P&D. Em contrapartida, a 

redu98o de sofrimento e o prolongamento da expectativa de vida sao fatores 

positivos que garantem o retorno de investimento do setor. 

Em fun~ao disso, atualmente muitas formas de monitoramento dos custos tern 

sido criadas e utilizadas. Paralelamente, a demanda e cobran9B mercadol6gica 

exigida continuam apresentando crescimento. Nesse cenario, a industria necessita 

investir em novas tecnologias aliando o custo e a qualidade dos medicamentos a urn 

valor de absor~ao do mercado. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

Varios sao os conceitos sobre auditoria e os autores responsaveis pelo 

desenvolvimento desses conceitos, nao havendo a necessidade de uma analise 

extensa sobre essa defini9ao. 

A auditoria surgiu como consequencia da necessidade de confirmayao dos 
registros contabeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e 
da taxac;:ao do impasto de renda, baseado nos resultados apurados em 
balanc;:o. Sua evoluyao ocorreu paralelamente ao desenvolvimento 
economico, que gerou as grandes empresas, formadas par capitais de 
muitas pessoas, que tern na confirmayao dos registros contabeis a 
prote~_;:ao ao seu patrimonio (FRANCO, 2001, p. 37). 

Em urn ambiente economico com inumeras transa9<)es de valores 

significativos e interesses diversos e dificil afirmar a veracidade das informa96es 

apresentadas. Por esta razao, surge a figura do auditor a fim de avalizar registros, 

controles internos e demonstra96es contabeis compreendidas em auditorias internas 

ou auditorias externas . 

... o surgimento da auditoria esta ancorado na necessidade de confirmayao 
par parte dos investidores e proprietaries quanta a realidade economico
financeira espelhada no patrimonio das empresas investigadas e, 
principalmente, em virtude do aparecimento de grandes empresas 
multigeograficamente distribufdas e simultaneo ao desenvolvimento 
economico que propiciou participayao acionaria na formayao do capital de 
muitas empresas (A TilE, 1998, p. 27). 

0 financiamento obtido de terceiros, investidores, se mostrou uma forma 

interessante de capital para as empresas, por outro lado numa realidade de 

interesses diversos e difusos e muito dificil assegurar que nenhuma transa9ao ou 

contingencia esta sendo omitida para que a empresa se mostre mais atrativa. 0 

auditor com a independencia e conhecimento necessarios para avaliar tais 

demonstrativos consegue garantir ao mercado que a empresa realmente nao omite 

nenhuma transa9Bo ou contingencia com o intuito de obter financiamentos. 

Ja Almeida afirma que: 

A auditoria externa au auditoria independents surgiu como parte da 
evoluyao do sistema capitalista. No infcio, as empresas eram fechadas e 
pertenciam a grupos familiares. Com a expansao do mercado e o 
acirramento da concorrencia, houve a necessidade de a empresa ampliar 
suas instalat;oes fabris e administrativas, investir no desenvolvimento 
tecnol6gico e aprimorar as controles e procedimentos internes em geral, 
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principalmente visando a redu<;ao de custos e, portanto, tornando mais 
competitivos seus produtos no mercado (ALMEIDA, 1996, p. 26). 

2.1 NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

No caso especffico da atividade de auditoria independente das 

demonstra96es contabeis, o American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA), ao conceituar as normas de auditoria geralmente aceitas citado pelo 

lnstituto dos Auditores do Brasii-IAIB declara que: 

As normas de auditoria diferem dos procedimentos, naquilo que os 
"procedimentos" se relacionam com atos a serem praticados, enquanto que 
as "normas" tratam das medidas de qualidade na execuc;:ao desses atos e 
dos objetivos a serem alcanc;:ados com o uso dos procedimentos adotados. 
As normas de auditoria, assim diferenciadas dos procedimentos de 
auditoria, dizem respeito nao apenas as qualidades profissionais do 
auditor, mas, tambem, a sua avalia<;ao pessoal do exame efetuado e do 
parecer emitido. 

Sobre a posi~o do AICPA, Cavalcante (1994, p. 59) afirma que a diversidade 

do trabalho de auditoria, tendo em vista caracterfsticas especfficas de cada entidade 

e as multiplas atividades, nas quais os auditores independentes sao levados a 

executar os seus trabalhos dificulta estabelecer urn conjunto extenso de normas 

tecnicas a ponto de cobrir todo o campo de atua~o desses profissionais. Desse 

modo, as Normas Usuais de Auditoria configuram normas de carater abrangente, 

contudo obrigatoriamente amparados as normas legais. 

A Comissao Valores Mobiliarios (CVM), na condi9ao de 6rgao emissor de 

normas de auditoria independente, tern sua amplitude de controle limitada ao seu 

espectro de atua~o. ou seja, as companhias que negociam tftulos e valores 

mobiliarios. Assim, somente aplicam-se suas orienta96es e exigencias aos trabalhos 

de auditoria independente executados para empresas sob sua responsabilidade de 

fiscaliza9ao. 

Diferente a auditoria externa, com foco mais administrativo, segundo o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), "a auditoria interna constitui o conjunto 

de procedimentos tecnicos que tern por objetivo examinar a integridade, adequa9ao 

e eficacia dos controles internos e das informa96es ffsicas, contabeis, financeiras e 

operacionais da Entidade". 

Em 1995 o CFC aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade da Auditoria 

lnterna, a qual tern o objetivo de expor o conhecimento do papel e as 
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responsabilidades do auditor interno, alem de determinar uma base para orienta98o 

e avalia98o do desempenho da auditoria. 

Como tendencia na auditoria interna e ter exames detalhados as 
circunstancias individuais de cada caso e abordarem-se assuntos muitas 
vezes delicados e ate controvertidos, e importante que se trabalhe segundo 
urn conjunto de normas capazes de proporcionar estruturayao e 
previsibilidade. 
Ha outros motives para se estabelecerem normas de auditoria profissional. 
Espera-se dos auditores operacionais nao s6 objetividade, mas, tambem 
minuciosidade e exatidao no trabalho. A necessidade de cumprir tarefas 
complicadas em tempo habil gera nesta area o mesmo tipo de pressao que 
em outras - press5es para procurer caminhos mais rapidos, e a tentayao 
de fazer julgamentos apressados em informayoes incompletas ou de agir 
sem considerar a 16gica de urn conjunto de relayoes. A aplicayao uniforme 
das normas ajuda a manter a alta qualidade do trabalho frente as tais 
pressoes (CREPALDI, 2002 p. 41). 

No Brasil, a ado9ao da auditoria vern sendo feita a anos, entretanto o seu 

reconhecimento deu-se apenas nos ultimos anos, atravessando urn processo de 

transforma98o conceitual, a qual consiste na mudan~ de uma postura fiscalizadora 

e punitiva, passando a uma postura tecnica de assistencia empresarial que beneficia 

e aprimora os controles internos. 

De acordo com Braga (1989, p. 227), controlar e avaliar os resultados das 

atividades. Nas organiza9oes os sistemas que permitem organizar, avaliar e 

controlar as atividades financeiras, contabeis, operacionais e gerenciais sao 

chamados controles internos. Assim, Almeida (1996, p.SO) define controle interno 

como o conjunto de procedimentos, metodos ou rotinas com os objetivos de proteger 

os ativos, produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administra9ao na condu9ao 

ordenada dos neg6cios da empresa. Sendo assim, o controle interno pode ser 

ramificado em controles contabeis e controles administrativos, definidos por Attie 

como: 

Controles contabeis: compreendem o plano de organizayao e todos os 
metodos e procedimentos diretamente relacionados, principalmente com a 
salvaguarda do patrimonio e a fidedignidade dos registros contabeis. 
Geralmente incluem os seguintes controles: sistema de autorizayao e 
aprovayao; separayao das fun9oes de escriturayao e elaborayao dos 
relat6rios contabeis daquelas ligadas as opera9oes ou custodia dos 
valores; e controles fisicos sabre estes valores. 
Controles administrativos: compreendem o plano de organiza9ao e todos 
os metodos e procedimentos que dizem respeito, a eficiencia operacional e 
a adesao a polftica trayada pela administrayao. Normalmente, se 
relacionam de forma indireta aos registros financeiros. Com frequencia 
abrangem analises estatrsticas, estudos de tempo e movimentos, relat6rios 
de desempenho, programas de treinamento e controle de qualidade 
(ATTIE, 2007, p. 111). 
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Nesse contexto, a qualidade do controle interno reflete diretamente na 

dimensao do trabalho que sera executado pelo auditor. Seja com o intuito de avaliar 

os controles internos ou o de verificar a veracidade das informac;Oes e das 

demonstragoes financeiras, cabe ao auditor definir e aplicar os procedimentos que 

possam produzir provas materiais que fundamente e evidencie seu parecer. 

Os procedimentos de Auditoria sao constitufdos por tecnicas de observagao 

ou mesmo verificagao direta com documentagao, calculos ou outros metodos que 

possam lhe assegurar a veracidade das informagoes. Attie define que: 

A seleyao e a data de aplicayao dos procedimentos de Auditoria devem ser 
definidas com vistas na efetividade do controle interne e na materialidade 
envolvida. Assim sendo, uma vez que o controle interne tenha sido julgado 
como adequado, os exames de Auditoria podem ser realizados em data 
intermediaria a do encerramento, bastando para isto que o auditor execute 
procedimentos alternatives que atestem o valor do encerramento (ATIIE, 
2007, p. 61 ). 

0 Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da Norma Brasileira 

de Contabilidade Tecnica - NBC T n° 11.2.6, aprovada pela Resolugao 820/97, 

publicada no Diario Oficial da Uniao em 21 de janeiro de 1998, apresenta alguns 

procedimentos de auditoria, sendo tanto testes substantivos como de observancia, 

conforme segue: 

11.2.6 APLICACAO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
11.2.6.2 Na aplicayao dos testes de observancia e substantives, o auditor 
deve considerar os seguintes procedimentos tecnicos basicos: 
a. inspeyao- exame de registros, documentos e de ativos tangfveis; 
b. observac;ao - acompanhamento de processo ou procedimento quando 
de sua execuyao; 
c. investigayao e confirmayao - obtenc;ao de informayoes junto a pessoas 
ou entidades conhecedoras da transac;ao, dentro ou fora da entidade; 
d. calculo - conferencia da exatidao aritmetica de documentos 
comprobat6rios, registros e demonstrayoes contabeis e outras 
circunstancias; e 
e. revisao analitica - verificayao do comportamento de valores 
significativos, mediante Indices, quocientes, quantidades absolutas ou 
outros meios, com vistas a identificayao de situayees ou tendencias 
atrpicas. 

Os testes substantivos sao definidos por Andrade como: 

Para a execuyao dos testes substantives o auditor retira amostras com o 
intuito de obter evidencias quanto a validade e propriedade das transayees 
registradas contabilmente (ANDRADE 1988, p.15). 
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Ja OS testes de observancia SaO, tambem, denominados de testes de 

aderencia ou testes de controle. Santi define testes de observancia como: 

... o conjunto de procedimentos de auditoria destinados a confirmar se as 
funyoes crfticas de controle intemo, das quais o auditor dependera nas 
fases subsequentes da auditoria, estao sendo efetivamente executadas 
(SANTI, 1988, p. 88). 

Os testes substantivos relacionam-se inversamente aos testes de 

observancia. Quanto maior a confianya constatada nos controles internos, menor a 

extensao e profundidade na aplicac;Bo dos testes substantivos. Por outro lado, maior 

sera a aplicac;ao dos testes substantivos, quando constatado fragilidade do controle 

interno pelo auditor. 

A execuc;Bo dos testes, bern como a de procedimentos, e de responsabilidade 

e, portanto fica a criteria do auditor definir aquele item de maior importancia de um 

fato ou de um elemento em relac;Bo ao objetivo do exame, ou seja, determinar sua 

relevancia. Porem, e dificil obter uma analise direta de como identificar o item de 

maior importancia. 0 julgamento de relevancia para uma empresa pode nao sera 

mesma para outra, ou o que pode ser importante para um auditor pode nao ser 

importante para outro. 

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade e das suas respectivas 

lnterpretac;Qes Tecnicas, na NBC T 11, o auditor deve considerar a relevancia 

quando determinar a natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos de 

auditoria, quando avaliar o efeito das distorc;Qes sobre os saldos, denominac;oes e 

classificac;ao das contas, e quando determinar a adequac;Bo da apresentac;ao e da 

divulgac;ao da informac;Bo contabil. 

De acordo com a Resoluc;ao do CFC n° 1.281/10, a NBC T 11 continuaria em 

vigor ate o ano de 2010. Pois, devido a transformac;Bo dos pronunciamentos e 

interpretac;oes do CFC em normas ter ocorrido somente no final do anode 2009, os 

profissionais necessitariam de tempo habil para o estudo dessas novas normas 

obrigat6rias, entao, a partir de dezembro de 2010. 

Tais normas denominadas NBC TAs favorecem o rigor e controle nos 

procedimentos contabeis. Os auditores terao de seguir os novos padroes de conduta 

e qualidade que ja estao alinhados aos padroes internacionais, decorrentes da 

necessidade de convergencia das Normas Brasileiras de Contabilidade. 
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Para auxiliar a aplica<_;ao e interpreta<_;ao das NBC Tas, em sua estrutura 

constituem-se algumas descri<_;oes de termos e uma seyao denominada "definiyc5es". 

Os significados atribufdos nesta seyao nao se destinam a passar pro cima de 

conceitos estabelecidos em outras fontes, mas sao citadas apenas para facilitar a 

interpreta<_;ao e fundamentar uma traduyao comum e consistente. 

Para fins das NBC TAs, os seguintes termos possuem os conceitos atribufdos 
a seguir: 

Adotada pela administra~o e, quando apropriado, pelos responsaveis pela 
Estrutura de relat6rio govemanc;a na elabora~o das demonstray5es contabeis, que e aceitavel 
financeiro aplicavel em vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstra¢es contabeis 

ou que seja exigida por lei ou regulamento. 
lnformaqoes utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusoes em 
que se baseia a sua opiniao. As evidencias de auditoria incluem informaqoes 
contidas nos registros contabeis subjacentes as demonstraqoes contabeis e 
outras informa¢es. Para fins das NBC TAs, a suficiencia das evidencias de 

Evidencias de auditoria e a quantidade necessaria da evidencia de auditoria afetada pela 
auditoria avalia~o do auditor dos riscos de distorqao relevante e tambem pela 

qualidade de tal evidencia. Ja a adequa~o da evidencia de auditoria e a 
medida da qualidade da evidencia de auditoria; isto e, sua relevancia e 
confiabilidade no fomecimento de suporte as conclusoes em que se baseia a 
opiniao do auditor. 
Risco de que o auditor expresse uma opiniao de auditoria inadequada 

Risco de auditoria quando as demonstraqoes contabeis contiverem distor~o relevante. 0 risco 
de auditoria e uma fun~o dos riscos de distor~o relevante e do risco de 
deteccao. 
Referencia a pessoa ou pessoas que conduzem a auditoria, geralmente o 
s6cio do trabalho ou outros integrantes da equipe do trabalho, ou, como 
aplicavel, a firma. Quando uma NBC-TA pretende expressamente que uma 

Auditor exigencia ou responsabilidade seja cumprida pelo s6cio do trabalho, usa-se 
o termo "s6cio do trabalho" ao inves de auditor. "S6cio do trabalho'' e "firma" 
devem ser lidos como se referindo a seus equivalentes no setor publico, 
quando for relevante. 
Risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco 

Risco de detecqao de auditoria a urn nivel aceitavelmente baixo nao detectem uma distor~o 
existente que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com 
outras distorqoes. 
Representa~o estruturada de informaqoes contabeis hist6ricas, incluindo 
notas explicativas relacionadas, com a finalidade de informar os recursos 

Demonstrar;Oes econOmicos ou obriga¢es da entidade em determinada data no tempo ou as 
muta¢es de tais recursos ou obrigaqoes durante urn periodo de tempo, em contabeis conformidade com a estrutura de relat6rio financeiro. As notas explicativas 
relacionadas geralmente compreendem urn resumo das politicas contabeis 
significativas e outras informacaes. 
lnforma~o expressa em termos financeiros em relayao a uma entidade 

lnformaqao contabi/ especifica, derivada principalmente do sistema contabil da entidade, a 
hist6rica respeito de eventos econOmicos ocorridos em periodos passados ou de 

condi¢es ou circunstancias econOmicas em determinada data no passado. 
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Diferenya entre o valor, a classifica~o, a apresenta~o ou a divulga~o de 
uma demonstrac;ao contabil relatada e o valor, a classificac;ao, a 
apresentac;ao ou a divulgac;ao que e exigida para que o item esteja de 
acordo com a estrutura de relat6rio financeiro aplicavel. As distorc;oes podem 
originar-se de erro ou fraude. Quando o auditor expressa uma opiniao sobre 
se as demonstrac;oes contabeis foram apresentadas adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, as distor<;Qes tambem incluem os ajustes de 
valor, classificac;ao, apresentac;ao ou divulga~o que, no julgamento do 
auditor, sao necessaries para que as demonstrac;oes contabeis estejam 
apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes. 
Relativa as responsabilidades da administrac;ao e, quando apropriado, dos 
responsaveis pela governanc;a, com base na qual a auditoria e conduzida -
Que a administrac;ao e, quando apropriado, os responsaveis pela 
governanya, tenham conhecimento e entendido que eles tern as seguintes 
responsabilidades, fundamentais para a conduc;ao da auditoria em 
conformidade com as normas de auditoria. 

Aplicac;ao do treinamento, conhecimento e experiemcia relevantes, dentro do 
contexte fornecido pelas normas de auditoria, contabeis e eticas, na tomada 
de decisoes informadas a respeito dos curses de ac;ao apropriados nas 
circunstancias do trabalho de auditoria. 
Postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condi<;Oes que 
possam indicar possfvel distorc;ao devido a erro ou fraude e uma avalia<;ao 
critica das evidencias de auditoria. 

No contexte da auditoria de demonstrac;oes contabeis, corresponde a urn 
nfvel alto, mas nao absolute, de seguranya. 

Risco de que as demonstrac;oes contabeis contenham distorc;ao relevante 
antes da auditoria. Consiste em dois componentes: o risco inerente e o risco 
de controle. 
Pessoa ou organizac;ao com a responsabilidade de supervisionar de forma 
geral a direc;ao estrategica da entidade e obriga<;Oes relacionadas com a 
responsabilidade da entidade. lsso inclui a supervisao geral do processo de 
relat6rio financeiro. Para algumas entidades, os responsaveis pela 
governanya podem incluir empregados da administra<;ao, por exemplo, 
membros executives de conselho de governanc;a de uma entidade do setor 
privado ou publico, ou s6cio-diretor. 

QUADRO 1 - CONCEITOS PARA FINS DE NBC TAS 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

A estrutura de uma NBC-TAs esta disponibilizada de forma a propiciar urn 

melhor entendimento aos usuarios. Todas as normas sao compostas por: 

introduc;ao, objetivos gerais do auditor, definic;oes, requisitos e uma seyao de 

aplicayao, outros materiais explicativos e, quando necessario, apendices. 

As NBC TAs exigem que o auditor exerc;a o julgamento profissional e 
mantenha o ceticismo profissional ao Iongo de todo o planejamento e na 
execuc;ao da auditoria e, entre outras coisas: 
- ldentifique e avalie os riscos de distorc;ao relevante, independentemente 
se causados por fraude ou erro, com base no entendimento da entidade e 
de seu ambiente, inclusive o controle interne da entidade. 
- Obtenha evidencia de auditoria apropriada e suficiente para concluir se 
existem distor<;Qes relevantes por meio do planejamento e aplicac;ao de 
respostas (procedimentos de auditoria) apropriadas aos riscos avaliados. 
-Forme uma opiniao a respeito das demonstra<;Oes contabeis com base 
em conclusoes obtidas das evidencias de auditoria obtidas (NBC-TA 200). 
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2.1.1 NBC-TA- 200- Objetivos Gerais do Auditor lndependente e a Condu98o da 

Auditoria em Conformidade com as Normas de Auditoria 

Esta norma esclarece o objetivo da auditoria, descrito como o aumento de 

confian9a nas demonstra¢es contabeis, o obtido atraves da expressao de uma 

opiniao do auditor sabre as demonstra96es elaboradas em conformidade com uma 

estrutura de relat6rio financeiro aplicavel. Porem, a auditoria das demonstra¢es 

contabeis nao exime da administra9ao ou dos responsaveis pela governan9B em 

conhecer certas responsabilidades que sao fundamentais para a condu98o da 

auditoria. 

Como requisites fundamentais para o exercfcio da auditoria, a norma 
atribui a obrigatoriedade das seguintes caracterfsticas do auditor. 
- requisites eticos relacionados a auditoria de demonstracoes contabeis; 
- ceticismo profissional; 
- julgamento profissional e evidencia de auditoria apropriada e suficiente e 
risco de auditoria; e 
- conducao da auditoria em conformidade com as NBC TAs. 

Alem disso, a NBC TA 200 discorre que tais normas aprovadas para o anode 

2010, exigem que o parecer do auditor obtenha seguran9a razoavel de que as 

demonstra96es contabeis estao livres de distor96es relevantes, independentes se 

causadas por erro ou fraude. Apesar disso, a assegura9ao razoavel nao e urn nfvel 

absolute de seguran9a devido as limita96es existentes no processo de auditoria, as 

quais resultam das evidencias baseadas pelo auditor expressadas por suas 

conclusoes. 

Limitacao inerente da auditoria 
A45. 0 auditor nao e obrigado e nao pode reduzir o risco de auditoria a 
zero, e, portanto, nao pode obter seguranca absoluta de que as 
demonstracoes contabeis estao livres de distorcao relevante devido a 
fraude ou erro. lsso porque uma auditoria tem limitacaes inerentes, e, 
como resultado, a maior parte das evidencias de auditoria que propiciam 
ao auditor obter suas conclusoes e nas quais baseia a sua opiniao sao 
persuasivas ao inves de conclusivas. As limitacoes inerentes de uma 
auditoria originam-se da: 
- natureza das informacaes contabeis; 
- natureza dos procedimentos de auditoria; e 
- necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um perfodo de 
tempo razoavel e a um custo razoavel. 

Segundo o item A.47 da "Aplica9ao e outros materiais explicativos" que 

compoe a NBC TA 200 sabre a natureza dos procedimentos de auditoria, cabe 

ressaltar: 
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A47. Ha limites praticos e legais a capacidade do auditor de obter 
evidencias de auditoria. Por exemplo: 
- Existe a possibilidade de que a administra~o ou outros possam nao 

fornecer, intencionalmente ou nao, as informac;Oes completas que sao 
relevantes para a elaboral(ao das demonstral(oes contabeis ou que 
tenham sido solicitadas pelo auditor. Portanto, o auditor nao pode ter 
certeza da integridade da informa~o. embora tenha executado os 
procedimentos de auditoria para obter certeza de que todas as 
informal(oes relevantes foram obtidas. 
- A fraude pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente 
organizados para sua ocultal(ao. Portanto, os procedimentos de auditoria 
aplicados para coletar evidencias de auditoria podem ser ineficazes para a 
dete~o de distor~o relevante que envolva, por exemplo, conluio para a 
falsificagao de documenta~o que possa fazer o auditor acreditar que a 
evidencia de auditoria e valida quando ela nao e. 0 auditor nao e treinado 
nem obrigado a ser especialista na verifical(ao de autenticidade de 
documentos. 
- A auditoria nao e uma investigal(ao oficial de suposto delito. Portanto, o 
auditor nao recebe poderes legais especfficos, tais como o poder de 
busca, que podem ser necessaries para tal investiga~o. 

A falha no cumprimento de urn objetivo, de acordo com a norma, requer o 

julgamento profissional do auditor, o qual considers os resultados dos 

procedimentos aplicados correlacionado com as exigencias das NBC TAs. 

2.1.2 NBC-TA-240 - Responsabilidade do Auditor em relac;ao a fraude, no contexte 

da auditoria das demonstrac;oes contabeis 

0 conteudo desta Norma destina-se a auxmar o auditor na identificac;ao e 

avaliac;Bo dos riscos de distorc;ao relevante decorrente de fraude e na elaborac;ao de 

procedimentos que possibilitem detectar tal distorc;Bo. A priori, o auditor deve aceitar 

os registros e documentos auditados como legftimos. Porem, casa haja duvida sobre 

a autenticidade das informac;oes, cabe ao auditor investigar estas inconsistencias. 

No que tange esta norma, os objetivos do auditor sao: identificar e avaliar os 

riscos de distorc;ao relevante nas demonstrac;Qes contabeis decorrente de fraude, 

obter evidencias de auartoria suficientes e apropriadas sobre tals rlscos identificados 

e responder adequadamente a suspeita ou fraude detectada. 

Previsto no item 17 ao 24 desta Norma, o auditor deve aplicar certos 

procedimentos para obter informac;oes utiHzadas na identificacao de riscos de 

distorc;ao relevante decorrente de fraude, tais como: 

• 0 auditor deve fazer indagac;Oes a administrac;ao e outros responsaveis 

da entidade incluindo os membros da auditoria interna, se existente, a fim de 
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determinar se eles tern conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou 

indfcios que afetem a entidade; 

• Dependendo do grau de envolvimento dos responsaveis pela 

governanc;a na administrac;ao da entidade, o auditor deve identificar a eficacia da 

implanta<;ao de processos que minimizem os riscos de fraudes e erros; e 

• Deve o auditor verificar a existencia de variac;oes inesperadas 

encontradas durante a aplicac;ao de procedimentos de auditoria, atentando-se a 

indicac5es de presenca de um ou mais fatores de riscos de fraude. 

2.2 RISCO DE AUDITORIA 

Alem da dificuldade no simples fato de julgamento, a relevancia tambem esta 

tigada ao risco de auditoria. Brasiliano trata de risco de auditoria como: 

Risco e a ameaya de que um novo evento afete a habilidade da empresa 
em atingir seus objetivos e suas estrategias de neg6cios, com potencial 
necessario de causar dane ao seu patrimOnio, seja ele tangfvel ou 
intangivel (BRASlliANO, 2003, p.55}. 

0 termo risco, em auditoria, e utilizado para expressar a possibilidade de o 

auditor emitir uma opiniao inadequada sobre as demonstrac;oes contabeis quando 

elas nao refletem adequadamente a realidade. Conforme se destaca nas normas de 

auditoria, essa providencia e necessaria para que 0 auditor possa determinar a 

natureza e a extensao dos exames e, ainda, o momento em que devem ser 

aplicados. 

Na verdade, o risco de auditoria deve ser Jevado em considera<;ao desde o 

infcio da auditoria, ou seja, desde seu planejamento. Ao definir seu plano de 

auditoria, o auditor independente deve levar em conta quais fatores poderiam 

resultar em distorc;oes relevantes nas demonstrac;oes contabeis sob exame. 

Segundo a NBCT os riscos de distor<;ao refevante no nfvel de afirmac;ao 

consistem em dois componentes: risco inerente e risco de controle. Ambos sao 

riscos presentes na entidade independentemente da auditoria das Demonstrac;oes 

Contabeis. 
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Fatores no ambiente da entidade relacionados as varias classes de 

transa9oes, saldo contabeis de divulga9oes podem influenciar o risco inerente 1 

conexo a uma afirma9ao especffica. Alem disso, fatores externos que originam 

riscos de neg6cios tambem podem influenciar o risco inerente. lsto ocorre, por 

exemplo, na transformayao de urn produto em obsolete decorrente de inovayaes 

tecnol6gicas, ocasionando distor9oes de estoques em relayao a superavaliayao. 

Contudo o risco de controle2 esta relacionado com a eficacia dos controles 

estabelecidos na entidade. A implementayao e manutencao dos controles externos, 

independente da sua qualidade estrutural pode reduzir, mas nao eliminar, os riscos 

de distor9oes relevantes. Devido a existemcia de limita9oes inerentes ao controle 

interne ocorridos por equfvocos humanos ou conluio da administra9ao, sempre 

havera algum risco de controle. 

A40. As NBC TAs geralmente nao se referem ao risco inerente e ao risco 
de centrale separadamente, mas a uma avaliayao combinada dos "riscos 
de distoryao relevante". Contudo, o auditor pede fazer avalia¢es 
separadas ou _combinadas do risco inerente e do risco de controle, 
dependendo das tecnicas de auditoria ou metodologias e considerac;oes 
praticas. A avaliayao dos riscos de distorc;ao relevante pede ser expressa 
em termos quantitativos, como porcentagens, ou em termos nao 
quantitativos. De qualquer forma, a necessidade de que o auditor fac;a 
avalia¢es apropriadas e mais importante do que as diferentes 
abordagens pelas quais elas sao feitas. 

Para urn dado nfvel de risco de auditoria, quanta maior o risco de distor9ao 

relevante na visao do auditor, menor o risco de detecyao que pode ser aceito e, 

portanto mais persuasivas sao as evidencias de auditoria exigidas. lsto porque o 

nfvel aceitavel de detecyao tern uma rela9ao inversa com os riscos avaliados de 

distoryao relevante no nfvel da afirmayao. Contudo, o risco de detecyao s6 pode ser 

reduzido, jamais eliminado, devido as limitayoes inerentes de uma auditoria. 

A43. 0 risco de detecyao se relaciona com a natureza, a epoca e a 
extensao dos procedimentos que sao determinados pelo auditor para 
reduzir o risco de auditoria a urn nfvel baixo aceitavel. Portanto, e uma 
func;ao da eficacia do procedimento de auditoria e de sua aplicayao pelo 

1 o risco inerente e a suscetibilidade de uma afirmagao a respeito de uma transagao, saldo contabil ou 
divulgagao, a uma distorgao que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distor¢es, 
antes da consideragao de quaisquer controles relacionados. (NBC TA 200) 

2 0 risco de controle e o risco de que uma distorgao que possa ocorrer em uma afirmagao sobre uma classe de 
transagao, saldo contabil ou divulgayao e que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras 
distor¢es, nao seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle intemo da entidade. (NBC 
TA200) 
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auditor. Assuntos como: planejamento adequado, designa9ao apropriada 
de pessoal para a equipe -de trabatho, aplica98o de ceticismo profissional, 
e supervisao e revisao do trabalho de auditoria executado, ajudam a 
aprimorar a eficacia do procedimento de auditoria e de sua aplica98o e 
reduzem a possibilidade de que o auditor possa selecionar urn 
procedimento de auditoria inadequado, aplicar erroneamente urn 
procedimento de auditoria apropriado ou interpretar erroneamente os 
resultados da auditoria. 

A gestao de riscos e urn tema que vern recebendo atenc;ao no mundo 

empresarial e diversas novas func;oes relacionadas a gestao de riscos vern surgindo, 

como o assessor de gestao de riscos, em ingles "risk officer", e o coordenador de 

gestao de riscos. No entanto, ha muitos anos os auditores vern planejando e 

executando seu trabalho tendo como referencial o mapeamento de riscos. 

Atualmente, os profissionais da area desenvolvem metodologias que contemplam, 

entre outros assuntos. o mapeamento de riscos relacionados com as demonstrac;Oes 

financeiras. 

Alem da analise do risco, como o processo de auditoria e geralmente 

realizado por procedimentos de amostragem, este nao contempla a totalidade das 

· transa<;oes ocorr'idas na empresa (CUNHA e BEUREN, 2006, p. 67). Oeste modo, 

para que esse processo seja eficiente na detecc;ao de possfveis fraudes, faz-se 

necessaria urn entendimento do ambiente organizacional. Logo, alem da gestao de 

riscos, o planejamento de uma auditoria tambem devera possibilitar a identifica~o 

de possfveis indfcios de fraudes e erros. 

Ao contrario do 'erro' que se trata de urn ato nao-intencional, a fraude refere

se ao ato intencional de tirar beneficia proprio de determinada situac;ao. Segundo o 

Gonsetho 'federal de Cbntabil'idade (CFC') no 82011997; que aprova as Normas de 

Auditoria lndependente das Demonstrac;oes Contabeis (NBC T 11) fraude e erro se 

diferencia no aspecto: 

11.1.4-FRAUDE E ERRO 
11.1.4.1 - Para os fins destas normas, considera-se: 
- fraude, o ate intencional de omissao ou manipula98o de transayaes, 
adultera98o de documentos, registros e demonstracoes contabeis; e 
- erro, o ate nao intencional resultante de omissao, desatenyao ou rna 
interpreta~o de fates na elabora~o de registros e demonstrayaes 
contabeis. 

A fraude pode ser praticada ,oor pessoas da propria .. empresa, que ocupam 

qualquer posi<;ao executiva, gerencial ou diretiva, ou por pessoas de fora da · 

empresa, com ou sem a conivemcia de membros da mesma. Boa conduta etica por 
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parte dos executivos da organiza98o e princfpio basico para a protec;ao dos 

acionistas contra fraudes e atos ilicitos possfveis de serem executados. 

A2. A informagao financeira fraudulenta envolve distorc;oes intencionais, 
inclusive omissoes de valor ou divulgac;oes nas demonstrac;Oes contabeis 
para enganar os usuaries destas. Ela pode ser causada pelas tentativas 
da administragao de manipular os ganhos de modo a enganar os usuaries 
das demonstrac;oes contabeis, influenciando suas percepc;oes do 
desempenho e da lucratividade da entidade. Essa manipulac;ao de ganhos 
pode comec;ar com pequenos atos ou com o ajuste inadequado de 
premissas e mudanc;as de julgamento pela administrac;ao. Pressoes e 
incentives podem levar tais atos a crescer a ponte de resultarem em 
informac;ao financeira fraudulenta. Essa situac;ao pode ocorrer quando, 
decorrem de pressoes para atender as expectativas do mercado ou a urn 
desejo de maximizar a renumeragao baseada em desempenho, a 
administragao assume posic;oes que fazem com que as informac;oes 
contabeis fraudulentas provoquem distorc;oes relevantes nas 
demonstra¢es contabeis, 'Em·algUITia's 'el1tidades, a administragao -pode· 
ser motivada a reduzir os ganhos em valor relevante, para minimizar a 
tributagao ou inflar ganhos para garantir financiamentos bancarios. 

0 ato de fraudar ou falsificar documentos, inclusive assinaturas, registrar 

lan~mentos ·ficticios, omitir; anteoipar oo atrasar o reconhecimento de- operac;oes 

sao tecnicas que podem ser utilizadas pela administrac;ao, a fim de burlar controles 

organizacionais. Contudo, urn meio mais comum de fraude praticada nao s6 pela 

administra98o, mas principalmente por empregados e a apropriac;ao indevida de 

ativos reconhecida por: lurto de ativos fisicos ou propriedade intelectual (conluio com 

concorrentes utilizando informac;oes privilegiadas), pagamentos de produtos ou 

servic;os inexistentes, pagamentos de empregados fictfcios. Em quase todas estas 

situac;Oes a fraude costuma ser acompanhada de re_gistros ou documentos falsos 

para ocultar o desaparecimento dos ativos ou autorizac;Oes nunca concedidas. 

Uma hip6tese que e possfvel apontarmos da nao detecc;ao de fraudes e erros 

pelos auditores nao foca diretamente em procedimentos, papeis de trabalho ou 

laudos tecnicos, mas sim do resl.iltado da relac;ao interpessoal entre auditor e 

auditado. E comum a percepc;ao do auditor em reconhecer o temor do responsavel 

em determinada fun98o dentro da organizac;ao ao passar informac;oes que possam 

decorrer na descoberta de possfveis e.rros no seu desempenho na empresa. Fato 

este, que revela a dificuldade do profissional em auditoria na coleta de dados 

relevantes ao· parecer. 

Como o auditor tratara esses assuntos junto as areas e vital para o 
sucesso de urn born relacionamento entre auditor/auditado, de forma que 
permita que as portas dessas areas continuem abertas para trabalhos 
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futures. E importante que os auditados sintam nos auditores disposi9Bo 
para auxilia-los na solu9Bo de seus problemas e no encaminhamento junto 
aos demais segmentos da empresa (ATTIE, 1998, p.33). 
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3. METODOLOGIA 

Primeiramente, para explanar a fundamentacao te6rica serao realizadas 

pesquisas bibliograficas, uma vez que o trabalho constitui na coleta, sele~ao, analise 

e interpreta~ao da literatura existente sabre o assunto, composta de livros, teses e 

disserta~oes, artigos de jornais e revistas, manuais de metodologia de trabalho de 

empresas de auditoria, pronunciamentos de 6rgaos oficiais e nao oficiais da 

atividade de auditoria e "sites" da Internet pertinente ao tema. 

Ap6s a e~posi9Bq dos. aspectos conceituais. serao solicitadas a uma empresa 

de auditoria informa¢es que servirao de base para o desenvolvimento do trabalho. 

E a partir daf sera possfvel descrever a empresa caracterizada como o cenario do 

estudo para que seja possfvel verificar a aplicacao de procedimentos em urn 

ambiente orgariizacional. Contudo, n·ao nos foi permitido o acesso a dados hist6ricos 

e especfficos da organiza~ao, a fim de preservar o seu nome. 

Estes dados serao concedidos por uma empresa de auditoria independente, a 

qual ira fornecer o Relat6rio a Administrayao de urn de seus clientes. Entretanto, a 

auditoria nos adiantou que nao podera divulgar informa~oes tais como: o nome da 

empresa auditada, a data da realiza~ao da auditoria e o nome dos profissionais que 

realizaram a auditoria. 

0 documento que se pretende analisar trata-se do Relat6rio a Administra~ao. 
Nele havera a possibilidade de verificarmos como a auditoria se posicionou 

mediante as irregularidades encontradas na realizacao de seu trabalho. Urn relat6rio 

a administra,gao tern carater informative e dita procedimentos que devem atencionar 

os diretores da organiza~o sendo que, cabe a eles, a decisao de repassar ou nao 

as orienta¢es da auditoria aos setores. Caso sejam fornecidos, documentos 

auxiliares ao relat6rio tambem poderao ser analisados para melhor compreensao da 

execu~b da auditoria. 

A confec~o do estudo se fara atraves da verifica~ao da compatibilidade dos 

comentarios da auditoria em rela~ao as normas vigentes. Segundo pesquisas 

bibliograficas e estudo.s de casas tornapossivel uma analise de conduta da .empresa 

e dos auditores conforme as observa~oes feitas. Sendo assim, caso sejam 

detectadas falhas na aplica~o dos procedimentos de auditoria, identificaremos 

possfveis solu~oes que elitninem, ou ao menos mihimizem riscos e falhas. 
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4. AVALIACAO DE RESULTADOS 

4.1 RELATORIOAADMINISTRACAO -ATIVO DIFERIDO 

4.1.1 Comentario da auditoria 

Nos ultimos anos, houve um acrescimo significative no saldo do ativo diferido, 

em razao de custos com desenvolvimento e registro de novas produtos e outros 

projetos que visam a melhoria de processos administrativos e operacionais. 

A Lei das Sociedades Anonimas, em seu artigo 179, item V; define que serao 

classificados como ativo diferido "as aplica96es de recursos em despesa que 

contribuirao para a forma9ao do resultado de mais de um exercicio social, inclusive 

os juros p~gos ou creditados_ a.os acionista~ durante o perioda que anteceder o inicio 

das opera96es sociais". A definiyao da Lei das Sociedades Anonimas e muito 

abrangente e pode gerar duvidas quanta a sua aplicayao em diversas situac;oes de 

investimentos efetuadas pelas empresas, em que a Administrac;ao espera obter 

resultados positivos. 

Nesse contexto, descrevemos uma definiyao um pouco mais restritiva e 

pertinente a realidade da Empresa: "0 ativo diferido compreende despesas 

incorridas no periodo de pesquisa e desenvolvimento de novas produtos ou 

processos, que tem como finalidade gerar resultados positivos futuros por mais de 

um exercfcio social e que gerem margem suficiente para cobrir a amortizayao dos 

custos totais do perfodo de pesquisa e desenvolvimento e a correspondents 

depreciac;ao dos ativos fixos relacionados aos novas produtos ou servi9os". 

A Administrayao da Empresa nao possui estudos de viabilidade tecnica e de 

retorno sabre o investimento aplicado para os principais projetos. 

A amortizagao dps custos diferidos deve ter inicio ap6s o projeto estar 

conclufdo e disponfvel para comercializayao ou para uso pela Empresa e o criteria 

de amortizac;ao deve obedecer fielmente ao perfodo ou aos montantes proporcionais 

apresentados no estudo de viabilidade tecnico-financeira inicialmente previsto para o 

projeto. 
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4.1.2 Recomendayao da auditoria 

Recomendamos que todos os custos relacionados a projetos classificados na 

rubrica de ativo diferido estejam suportados por estudos de viabilidade tecnica e de 

retorno de investimento, sendo sua amortizayao monitorada e controlada de acordo 

com esses estudos. 'Davern ser efetuados ajustes para reduyao do ativo diferido 

sempre que a Administrac;ao, baseada em evidencias e nas praticas contabeis 

adotadas no Brasil, assim o entender. 

4.1.3 Analise 

A condic;ao para classificarmos um ativo como diferido e que, sempre, haja 

razoavel seguranc;a da realizac;ao futura desses saldos diferidos por meio de 

receitas que venham a abrir os custos e despesas futuras e gerem margem para 

atender a amortizac;ao desses diferidos e a depreciac;ao dos bens do imobilizado 

correspondente. 

Quanta a amortizayao, a Lei 6.404/76 estabelece: 

Em prazo nao superior a dez anos, a partir do infcio da operayao normal ou 
do exercfcio em que passem a ser usufrufdos os beneffcios deles 
decorrentes, devendo ser registrada a perda do capital aplicado quando 
abandonados os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou 
comprovado que essas atividades nao poderao produzir resultados 
suficientes para amortiza-los (IUDfCIBUS, 2009, p. 239). 

Diante desses conceitos cabe ao auditor efetuar testes de movimentac;ao do 

ativo diferido com o dbjetivo de verificar a consonancia dos lanc;amentos de 

aquisic;oes e baixas com os documentos apresentados. 

Portanto, a recomendayao da auditoria e totalmente pertinente no sentido de 

que. seja essencial um estudo e1purado. do investimento que permjta .. uma base 

sucinta a classificayao deste ativo como diferido. E ainda, a falta desse estudo pode 

levar a empresa a responder, caso seja constatado a nao caracterizac;ao de ativo 

diferido, pelo tratamento erroneo destes gastos, o qual retarda a realizayao da 

despesa desobedecendo ao Regime de Competencia"J. 

3 Segundo o Art. 9° da Resoluyao CFC 750/1993, as receitas e despesas devem ser incluidas na apurayao do 
recultado do periodo em que -ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento. 
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Urn caso de fraude com algumas semelhan9as a esta identifica98o da 

auditoria ocorreu na WorldCom. No ano de 2002 foi descoberto urn dos maiores 

escandalos de fraude nas demonstra96es contabeis americanas. A empresa 

Worldcom, segunda maior provedora de servi9os de telefonia de tonga distancia e 

de dados nos EUA, detentora do maior numero de a9Qes da Embratel colocou no 

balan9o alguns bilhoes de d61ares como investimentos, quando na verdade eram 

despesas. 

Na visao da imprensa na epoca, essas transferencias foram descobertas pela 

auditora interna Cynthia Cooper, vice-presidente da WorldCom. Quando informados 

sabre o ocorrido, tanto a posterior empresa auditora, a KPMG, quanta sua antiga 

auditora, a Andersen, concordaram que tais transferencias nao estavam de acordo 

com os princlpios contabeis americanos geralmente aceitos. 

4.2 RELATORIO A ADMINISTRAQAO- CONTINGENCIAS 

4.2.1 Comentario da auditoria 

ldentificamos as seguintes situa96es quanta ao controle contabil e 

administrative sabre as contingencias: 

• 0 valor das causas fiscais esta sendo provisionado com base em uma 

avalia9ao de perda financeira da Administra980 sabre o total da causa, 

enquanto o corrf3to ,seria provisionar o valor integraLe&tjmacfoT quando julgada 

que a possibilidade de perda e provavel. 

• Nao temos evidencia do recebimento peri6dico (trimestral, quadrimestral, 

semestral, etc.) de cartas dos advogados de forma padronizada com todas as 

informa¢6es necessarias para avalia¢ao dos processes por parte da 

Administra98o. 

• Nao identificamos planilhas de calculo analfticas dos processes fiscais 

suportando osvalores apresentados 110 contmle.-doDepartamento Jurfdico e as 

cartas dos advogados; 

• Ate a data de nossos trabafhos, havia processes civeis e fiscais pendentes de 

analise pela Administra980 para fins de constitui9ao de provisao para 

contingencias. 
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4.2.2 Recomendac;So da auditoria 

Recomendamos a elaborac;So de rotinas formalizadas sobre os 

procedimentos a serem adotados pelo Departamento de Contabilidade na avaliac;So, 

no registro e na divulgac;So das contingencias. Como exemplo, podemos destacar o 

seguinte: 

a) Obter de forma peri6dica e padronizada cartas dos advogados externos 

sobre as causas em aberto (exemplo: em base trimestral ou semestral). 

b) As cartas a serem obtidas dos advogados devem conter todas as 

informayoes que permitam a Administrac;So avaliar a probabilidade de perda do 

processo e, quando necessario, descreve-lo em notas explicativas. 

c) A classificac;So da avaliayao da estimativa de perda do processo deve 

ser formalizada como perda provavel~ posslvel ou remota. Os refJexos contabeis 

para essa classificayao sao os seguintes: (i) as causas avaliadas como de risco de 

perda provavel devem ser provisionadas e suas razoes descritas em nota 

explicativa; (ii) as causas __ avaliadas comq de risco de perda posslvel nao sao 

provisionadas, porem suas razoes e valores estimados sao divulgados em nota 

explicativa; e (iii) as causas avaliadas como de risco de perda remoto nao sao 

provisionadas nem divulgadas. 

d) A avaliac;So dos vatores a serem provisionados relacionados as causas 

trabalhistas pode ser realizada em bases hist6ricas, complementada por analise 

individual dos processos, pois podem ocorrer casos em que os valores individuais 

sejam expressivos e que,_por q,ualq_uer razao, fLIJam da media hist6rica de.perda. 

e) Os procedimentos de comunicac;So entre os Departamentos de 

Recursos Humanos, Legal e de Contabilidade devem ser avaliados, de forma que as 

informayoes sobre as contingencias possam ser adequadamente resumidas, 

avaliadas, registradas e, posteriormente, apresentadasa Alta Administrayao. 

Salientamos que o IBRACON - lnstituto dos Auditores lndependentes do 

Brasil, por meio do pronunciamento tecnico XXII, apresenta o tratamento contabil a 

ser dado a provisoes.. passivos, contingencias passivas e contingencias ativas e, 

portanto, os procedimentos a serem adotados pela Empresa devem ter como base 

tal pronunciamento. 
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4.2.3 Analise 

A defini~ao de uma provisao pode ser descrita como uma obriga~o legal ou 

informal de uma entidade, proveniente de eventos ja incorridos, de prazo ou valor 

incerto, em que a liquida~o ira resultar na entrega de recursos. 

Em compatibilidade total com o lAS 37, a NPC 22 · - Norma de 

Pronunciamento Contabil n° 22 trata todas as obriga~oes com essa caracterfstica de 

provisoes de forma igual. Entretanto, para o registro destas provisoes, a norma 

estabelece que certas condi«;oes s~jam atendidas: 

(a) Uma entidade tern uma obriga9Bo legal ou nao formalizada presente 
como consequencia de um evento passado; 
(b) E provavel que recursos sejam exigidos para liquidar a obriga~o; e 
(c) 0 montante da obriga~o possa ser estimado com suficiente seguranya. 

Os casos rna is comuns de reconhecimento tie provisoes estao relacionados a 
existencia de a~oes judiciais com a obrigatoriedade de pagamento de autua~oes 

fiscais, reclama~oes trabalhistas ou indeniza~oes a fornecedores ou clientes. 

'Nos casos em que a adrninistrayao, em conjunto com seus advogados, 
considere provavel o desembolso futuro, e sejam atendidos os requisites 
estabelecidos na Delibera9Bo CVM n 489/05, a empresa deve reconhecer 
as respectivas provisoes (IUDICIBUS, 2009, p. 289). 

A recomenda~o feita pela auditoria e novamente cabfvel e com base 

fundamentada nas normas vigentes. A descri~ao sugestionada dos procedimentos a 

serem aplicados assegura a empresa a evitar erros e distor~oes de valores. 

Portanto, a avalia~o de valores fundamentados documentalmente ou atraves de 

calculos e claramente necessaria para a mensura98o das contingencias. E o erro do 

valor contabilizado, responsabiliza a entidade pelo nao cumprimento do Princfpio da 

Prudencia. 4 

A falta de relat6rios auxiliares onde conste urn estudo que fundamente os 

dados contabeis dificulta a execu~o da auditoria no sentido de averiguar se tais 

procedimentos adotados pelo setor contabil sao cabfveis a realidade da empresa. 

4 Na redayao dada pela Resoluyao do CFC 1.282/2010, o Princfpio da Prudencia pressupoe o emprego de certo 
grau de precauyao no exercfcio dos julgamentos necessaries as estimativas em certas condiyoes de incerteza, 
no sentido de que ativos e receitas nao sejam superestimados e que passivos e despesas nao sejam 
subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensurayao e apresentayao dos componentes 
patrimoniais. 
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Fato este que inviabiliza a auditoria a aplicar qualquer tipo de procedimento, alem da 

recomenda~ao declarada. 

Porem se os valores destas causas estiverem dentro do grau de relevancia, 

os auditores podem sim recorrer ao auxilio de especialistas. Sempre que julgar 

necessaria o auditor dave obter, por intermedio da empresa auditada, carta do 

advogado esclarecendo e confirmando informayaes que possibilitem agregar aos 

papeis de auditoria dados que fundamentem seu parecer. 

4.3 RELA T6RIO A ADMINISTRA<;AO- JUROS CAPITALIZADOS SOBRE ATIVO 

PERMANENTE EM FORMACAO 

4.3.1 Comentario da auditoria 

ldentificamos que a Empresa nao observou a necessidade de adotar o 

procedimento contabil de capi.tal.izar. os- juros sobre os bens. do ativo permanente de 

longa matura~o. 0 fundamento dessa questao e o principia do custo como base de 

valor, que prescreve a inclusao de todos os gastos incorridos necessarios para 

trazer o ativo as condi~oes do uso pretendido. Se urn ativo requer certo perfodo de 

tempo para atingir essas condi95es de uso, todos os gastos incorridos, inclufdos os 

encargos financeiros de financiamento de terceiros, durante o periodo necessaria 

para colocar esse ativo em atividade, sao uma parte do seu custo de aquisi~ao. 

Com base em nossas anaHses, o efeito da. nao-contabiJizagao dos juros 

relacionados aos bens do ativo permanente de longa matura~o nao e relevante 

para XXXX. 

4.3.2 Recomendacao da auditoria 

Recomendamos que a Administra~ao adote o procedimento contabil 

anteriormente descrito em conformidade com a Resolu98o do Conselho_ Federal de 

Contabilidade - CFC n° 1. 025/05 com a finalidade de: (i) atender as praticas 

contabeis adotadas no -Brasil; (ii) evitar distor~oes nas demonstra~oes financeiras; e 

(iii) evitar problemas administrativos em razao de sua nao-ado~ao. 
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4.3.3 Analise 

A Delibera~ao da CVM n° 193/96 em seu item I e II determina: 

I - Os juros incorridos e demais encargos financeiros, relativamente a 
financiamentos obtidos de terceiros, para a construyao de bens integrantes 
do ativo imobilizado ( ... ), devem ser registrados em conta destacada, que 
evidencie a sua natureza, e classificados no mesmo grupo do ativo que lhe 
deu origem. 
II - A alocayao desses juros e encargos ao resultado do exercfcio devera 
ser feita em consonancia com os prazos de depreciayao, amortizayao, 
exaustao oi.J baixa dos ativos financiados (IUDiCIBUS, 2009, p. 289). 

A auditoria poderia esclarecer melhor a respeito do prazo de aloca~o dos 

encargos no Ativo, conforme descrito no item Ill da Delibera~ao da CVM. 

Ill - Os juros e encargos referidos no item 1 somente poderao ser ativados 
ate o momenta em que- o ativo e-m construyao ou produyao estiver 
substancialmente completado e colocado em condi9oes de uso 
(IUDiCIBUS, 2009, p. 289). 

A recomenda~o feita pela auditoria ja avalia os riscos em que a organiza~ao 

esta disposta. E a dete~o deste erro. gera a contabiUzac;So da despesa antes de 

seu devido reconhecimento. Pois se contabilizada da forma correta, a despesa s6 se 

caracterizaria no resultado, de acordo com a ocorrencia da deprecia~o. 

amortiza~o. exaustao ou a baixa do bern financiado. 

Por esta razao e valida a observa98o da auditoria quanta a este item, mesmo 

sem o grau de relevancia, em valores, necessaria ao perfodo analisado para fim de 

que esta informa~o evite a mesma ocorrencia futuramente. 

Os auditores, certamente,. anajjsaram documentos contabeis. e relat6rios 

auxiliares que resultaram nesta observa~o. Atraves da conferencia de calculos 

houve a possibilidade de assegurar que tais valores nao sao relevantes para o 

perfodo. 

E · responsabilidade do auditor efetuar exames para verificar a existencia de 

onus sobre varios bens do ativo. Por estes referidos onus corresponderem 

normal mente a financiamentos, as confirma~oes bancarias podem comprovar o fato. 
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4.4 RELA TQRIO A ADMINISTRACAO- DESPESAS ANTECIPADAS 

4.4.1 Comentario da auditoria 

Sao registrados na rubrica de despesa antecipada valores pagos a Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA para obter registro (licen98) de urn novo 

produto, o qual e renovado a cada cinco anos, motivo pelo qual a Administrac;So 

adota o procedimento de amortizar o valor correspondente ao pagamento do registro 

pelo prazo de cinco anos. 

De acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, o procedimento de 

amortizar o gasto pelo perfodo em que a empresa claramente usufruira do beneffcio 

esta correto. Entretanto, deve-se observar que, caso o novo produto, por qualquer 

razao, nao tenha o desempenho inicial esperado ou tenha sido retirado de mercado, 

o valor correspondente a esse produto deve ser apropriado ao resultado 

imediatamente. 

4.4.2 Recomendac;ao da auditoria 

Recomendamos que a Administrac;ao adote procedimentos formais para 

avaliar se os valores atualmente registrados como despesas antecipadas de gastos 

com registros na ANVISA nao possuem em sua composic;ao valores que devessem 

ser reconhecidos como despesa no resultado do exercfcio. 

4.4.3 Analise 

As despesas antecipadas tratam-se de ativos os quais representam 

pagamentos antecipados, cujos beneffcios ou a prestac;ao do servic;o a empresa se 

farao durante o exercfcio seguinte, de forma a obedecer ao regime de competencia, 

ou seja, a apropriac;ao destas despesas devem ser feitas ao resultado de acordo 

com o periodo a que correspondem e nao ao que foram pagas. 

A forma de apropria98o de algumas dessas despesas aos resultados deve 
ser em quotas proporcionais, durante o prazo do evento, normalmente com 
a utiliza98o de controles auxiliares que contem as informayaes relativas ao 
valor do pagamento antecipado e as parcelas mensais a serem apropriadas 
(IUDJCIBUS, 2009, p. 126). 
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E fundamental· a existencra de controles internos para a realiza<;ab eficaz de 

uma auditoria. Quando os controles internos sao falhos, os auditores sentem 

dificuldade de aplicar suas tecnicas e, mesmo quando ha a possibilidade desta 

~plica<;ao, os resultados apurados podem nao refletir adequadamente a realidade. 

A forma de contabiliza<;ao dos valores pagos a ANVISA esta corretamente 

classificada em Despesas Antecipadas, conforme descrito no relat6rio da auditoria. 

Contudo, mais uma vez a organiza<;So nao efetua controles que possibilitem o 

monitoramento e que fundamentem de suas opera<;oes contabeis. 0 

acompanhamento dessas despesas atraves de estudos que fundamentem sua 

classifica<;ao e essencial no sentido de resguardar a entidade de questionamentos 

dos 6rgaos fiscalizadores. 

4.5 RELA TO RIO A ADMINISTRA<;AO- ATIVO IMOBILIZADO- CONTROLE 

FiSICO DE TODOS OS BENS PATRIMONIAIS 

4.5.1 Comentario da auditoria 

Constatamos a existencia de bens sem a devida identifica<;So patrimonial. 
Exemplos: 

DescricBo 

Maquina Encapsuladora Automatica Pam 

Encaixotadora Automatics CAM, modele SMP 

4.5.2 Recomenda<;So da auditoria 

lncorporacBo Custo 

30/06/XXXX 

31/10/XXXX 

R$mil 

383 

345 

0 grupo de contas do ativo imobilizado requer controle preciso sobre todas as 

entradas, movimenta<;oes e baixas. Somente dessa forma e possfvel manter urn 

controle·anaHtico dos -bens do attvoimobilizado· quereflita os · numeros contabeis do 

ativo e seus reflexos, por meio da deprecia<;ao, entre custo das vendas e despesas 

administrativas. Desvios de controle aparentemente simples como o demonstrado 

anteriormente podem, isoladamente, demonstrar uma pequena fraqueza de controle. 
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Entretanto, se repetidos de forma constante, podem resultar em efeitos relevantes 

para as demonstra96es financeiras da Empresa e em problemas financeiros e 

administrativos indesejaveis. 

4.5.3 Analise 

Segundo a Lei n° 6.404/76, conforme seu Art. 179, item IV, caracteriza-se 

como Ativo lmobilizado: 

Os direitos eu tenham por objeto os bens destinados a manutenyao das 
atividades da companhia e da empresa, ou exercfcios com essa finalidade, 
inclusive os de propriedade industrial ou comercial (IUDiCIBUS, 2009, p. 
190). 

A ineficiencia deste controle interno aumenta nao s6 o risco de erro por falta 

de informacao necessaria para o controle dos bens, mas tambem aumenta 

significativamente o risco de fraude ja que nao se permite a identifica9ao exata dos 

ativos que compoe o imobili4ado .da organizayao. 

Quanto menos eficaz o sistema de controle interno, mais importante sera a 

execucao de inventarios ffsicos ao final de cada balan9o. Segundo Franco (2001, p. 

430), para efeito de controle, o inventario anual deve incluir verifica¢es dos bens do 

imobilizado para testar sua existencia, Jocaliza9§o, utiliza9ao e estado de 

conservacao. Alem disso, cabe a auditoria avaliar a existencia, posse e propriedade 

do bern. 
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5. CONCLUSAO 

0 cenario mundial nos alerta a varias evidemcias divulgadas pela midia 

referente a escandalos de fraudes contabeis em empresas de grande porte. 

Considerando o grau de confiabilidade que as demonstra<;oes financeiras devem 

transparecer, inClusive pelo fato de estarem dbrigatoriamente sujeitas a auditorias 

internas e externas, tais fatos expoe certa duvida quanta a credibilidade dos 

trabalhos executados pela auditoria. 

Quanta melhor for a q~alidade da execu~o da auditoria,. meJhores serao os 

resultados. Se o auditor possui urn alto nivel de conhecimento tecnico e das normas 

vigentes, a aplica<;ao dos testes e as interpreta<;Oes advindas deles elevam a 

confiabilidade das demonstra<;oes financeiras, garantindo a credibilidade do trabalho 

executa do. 

Na empresa "Aifa" e possivel detectar que todas as recomenda<;oes feitas no 

relat6rio dos auditores foram pertinentes e apontam as falhas da organiza<;ao. 

Entao, podemos observar que o impacto da boa au.ditoria realizad.a minimiza os 

riscos de erros e fraudes. Contudo, a empresa em analise apresenta varios pontos 

fracas no que tange aos controles internos, o que pode comprometer do trabalho 

executado pelos auditores de forma a prejudicar as aplica<;oes dos procedimentos 

de auditoria e, consequentemente, a avalia9§o da situacao real da empresa. 

Esta observa<;ao e fundamental no sentido de esclarecer que a existencia de 

erro e/ou fraude decorre principalmente por falhas de controles da administra<;ao 

que inviabiliza e dificulta a apliCaJ;ao dos testes de auditoria, os quais sao efetuados 

devidos a dimensao de cada empresa, por amostragem e grau de relevancia. 

Ainda assim, mesmo com falhas de controle, o auditor deve procurar outras 

fontes de informa<;oes que possam fundamentar seu parecer. Portanto, assim que 

· identificada e corrigida as irregularidades, a auditoria pode aplicar novas testes a firn 

de avaliar as contas da empresa e mini mizar os riscos inerentes do processo. 

E possivel que uma das razoes de falhas na detec<;ao de auditorias internas e 

externas,. seja a limitac§o_ da execu<;ao do trabalho de auditoria aos procedimentos 

basicos . estabelecidos. Com a constante inova<;ao de praticas contabeis que 

objetivam fraudes contabeis, cabe aos auditores acompanharem tais praticas 

atraves do desenvolvimento de novas tecnicas que permitam uma melhor 

transparencia dos dados contabeis. 
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Como nao houve permissao de acesso aos papeis de trabalho da auditoria, 

nao foi posslvel averiguar se os procedimentos aplicados condizem com a melhor 

condu9ao da auditoria neste caso. Esta limita98o de acesso causou prejulzo as 

analises contidas neste estudo. Alem disso, a restri9ao de informa9oes para a 

respectiva caracterizacao da empresa "~lfa" a qual nos foram impostas, dificulta as 

analises acarretando a falta o conhecimento sobre a area de atua98o da empresa 

auditada, assim como seu funcionamento organizacional, cujos dados sao 

fundamentais a qualquer auditoria. 

Uma alternativa que possibilite a diminui98o de casos gigantescos de fraudes 

contabeis pode ser apontada com base na legisla98o americana. A nova lei 

americana chamada de "Dodd-Frank Act", citada no artigo de Marcos Assi (2011), 

preve o pagamento de uma recompensa aos delatores de fraudes contabeis. Exceto 

os auditores, contadores e advogados, aqueles que denunciarem fraudes contabeis 

e viola¢es as normas, podem receber urn percentual da multa aplicada a empresa 

infratora. 

Como proposta para futuras pesquisas podemos considerar a relevancia da 

avalia98o das normas de auditoria. As novas normas de auditoria estabelecidas para 

praticas a partir do ano de 201 o atendem ou nao as necessidades dos auditores 

atraves de tecnicas eficazes. 
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RESOLU(:AO CFC N°. 1.203/09 

41 

Aprova a NBC TA 200- Objetivos Gerais do Auditor 
Independente e a Condu9iio da Auditoria em 
Conformidade com Normas de Auditoria. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas 
atribui9oes legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o processo de convergencia das Normas Brasileiras de 
Contabilidade aos padroes intemacionais; 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade e membro 
associado da IF AC - F ederayao Internacional de Contadores; 

CONSIDERANDO a Politica de Tradu9ao e Reprodu9ao de Normas, emitida 
pela IF AC em dezembro de 2008; 

CONSIDERANDO que a IF AC, como parte do servi9o ao interesse publico, 
recomenda que seus membros e associados realizem a tradu9ao das suas normas internacionais e 
demais publicavoes; 

CONSIDERANDO que mediante acordo fmnado entre as partes, a IF AC 
autorizou, no Brasil, como tradutores das suas normas e publicayoes, o Conselho Federal de 
Contabilidade e o IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil; 

CONSIDERANDO que a IF AC, conforme cessao de direitos fmnado, 
outorgou aos 6rgaos tradutores os direitos de realizar a tradu9ao, publicayao e distribuivao das normas 
intemacionais impressas e em formato eletronico, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Aprovar a NBC TA 200 - "Objetivos Gerais do Auditor lndependente 
e a Conduyao da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria", elaborada de acordo com a 
sua equivalente intemacional ISA 200. 

Art. 2°. Esta Resoluyao entra em vigor nos exercicios iniciados em ou ap6s 1°. 
de janeiro de 2010. 

Art. 3°. Aplicam-se as normas atualmente vigentes para os trabalhos de 
auditoria de exercicios iniciados antes de 1°. de janeiro de 20 10. 

Art. 4°. Observado o disposto no artigo anterior, ficam revogadas, a partir de 
1°. de janeiro de 2010, as Resolu9oes CFC n°s. 820/97, 830/98, 836/99, 953/03, 981103, 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., Se9ao I, de 2111198, 21/12/98, 2/3/99, 3/2/03, 11/11/03, 25/1105, 22/4/05, 
9/5/05, 617/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05, 22/9/05 e 8/11/05, respectivamente. 

Brasilia, 27 de novembro de 2009. 

Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim 
Presidente 

Ata CFC n2. 931 
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lntrodu~io 

Alcance 

1. Esta Norma de Auditoria trata das responsabilidades gerais do auditor independente na conducao da 
auditoria de demonstracoes contabeis em conformidade com as normas brasileiras e intemacionais de 
auditoria. Nesta Norma e em outras normas elas estao substancialmente apresentadas pela sua sigla "NBC 
TA''. Especificamente, ela expoe 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 
tambem explica o alcance, a autoridade e a estrutura das NBC T As e inclui requisitos estabelecendo as 
responsabilidades gerais do auditor independente aplicaveis em todas as auditorias, inclusive a obrigacao 
de atender todas as NBC TAs. Doravante, o "auditor independente" e denominado o "auditor". 

2. As NBC T As sao escritas no contexto da auditoria de demonstracoes contabeis executada por urn auditor. 
Elas devem ser adaptadas conforme necessario as circunstancias, quando aplicadas a auditorias de outras 
informacoes contabeis hist6ricas. As NBC T As nao enderecam as responsabilidades do auditor que 
possam existir numa legislacao, regulamentacao ou de outra forma, por exemplo, como em conexao com 
uma oferta publica de titulos. 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 
circunstancias, e responsabilidade do auditor garantir cumprimento de todas as obrigacoes legais, 
regulat6rias e profissionais. 

Auditoria de demonstra~oes contabeis 

3. 0 objetivo da auditoria e aumentar o grau de confianca nas demonstracoes contabeis por parte dos 
usuarios. Isso e alcanyado mediante a expressao de uma opiniao pelo auditor sobre se as demonstracoes 
contabeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de 
relat6rio financeiro aplicavel. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opiniao 
expressa se as demonstracoes contabeis estao apresentadas adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, em conformidade com a estrutura de relat6rio financeiro. A auditoria conduzida em 
conformidade com as normas de auditoria e exigencias eticas relevantes capacita o auditor a formar essa 
opiniao (ver item Al). 

4. As demonstracoes contabeis sujeitas a auditoria sao as da entidade, elaboradas pela sua administracao, 
com supervisao geral dos responsaveis pela governanca. As NBC T As nao impoem responsabilidades a 
administracao ou aos responsaveis pela governanca e nao se sobrepoe as leis e regulamentos que 
govemam as suas responsabilidades. Contudo, a auditoria em conformidade com as normas de auditoria e 
conduzida com base na premissa de que a administracao e, quando apropriado, os responsaveis pela 
govemanca tern conhecimento de certas responsabilidades que sao fundamentais para a conducao da 
auditoria. A auditoria das demonstracoes contabeis nao exime dessas responsabilidades a administracao 
ou os responsaveis pela governanca (ver itens A2 a All). 

5. Como base para a opiniao do auditor, as NBC TAs exigem que ele obtenha seguranca razoavel de que as 
demonstray5es contabeis como urn todo estao livres de distorcao relevante, independentemente se 
causadas por fraude ou erro. Asseguracao razoavel e urn nivel elevado de seguranca. Esse nivel e 
conseguido quando o auditor obtem evidencia de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a urn nivel 
aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto e, o risco de que o auditor expresse uma opiniao 
inadequada quando as demonstracoes contabeis contiverem distorcao relevante). Contudo, asseguracao 
razoavel nao e urn nivel absoluto de seguranca porque ha limitacoes inerentes em uma auditoria, as quais 
resultam do fato de que a maioria das evidencias de auditoria em que o auditor baseia suas conclusoes e 
sua opiniao, e persuasiva e nao conclusiva (ver itens A28 a A52). 

6. 0 conceito de materialidade e aplicado pelo auditor no planejamento e na execucao da auditoria, e na 
avaliacao do efeito de distorcoes identificadas sobre a auditoria e de distory5es nao corrigidas, se houver, 
sobre as demonstracoes contabeis (NBC TA 320 - Materialidade no Planejamento e na Execucao da 
Auditoria, e NBC TA 450 - Avaliayao das Distorcoes Identificadas durante a Auditoria). Em geral, as 
distory5es, inclusive as omissoes, sao consideradas relevantes se for razoavel esperar que, individual ou 
conjuntamente, etas influenciem as decisoes economicas dos usuarios tomadas com base nas 
demonstray5es contabeis. Julgamentos sobre a materialidade sao estabelecidos levando-se em 
consideracao as circunstancias envolvidas e sao afetadas pela percepcao que o auditor tern das 
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necessidades dos usuarios das demonstray(ies contabeis e pelo tamanho ou natureza de uma distoryao, ou 
por uma combina~o de ambos. A opiniao do auditor considera as demonstrayoes contabeis como urn 
todo e, portanto, 0 auditor nao e responsavel pela deteCyaO de distoryoes que nao sejam relevantes para as 
demonstrayoes contabeis como urn todo. 

7. A estrutura das NBC TAs contempla uma introduyao, os objetivos, os requisitos e uma seyao contendo 
aplicayiio e outros materiais explicativos que se destinam a dar suporte ao auditor na obtenyao de 
seguranya razoavel. Quando necessaria, elas sao complementadas com Apendices. As NBC T As exigem 
que o auditor exerya o julgamento profissional e mantenha o ceticismo profissional ao Iongo de todo o 
planejamento e na execuyiio da auditoria e, entre outras coisas: 

Identifique e avalie os riscos de distoryiio relevante, independentemente se causados por fraude ou 
erro, com base no entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive o controle intemo da 
entidade. 
Obtenha evidencia de auditoria apropriada e suficiente para concluir se existem distory(ies relevantes 
por meio do planejamento e aplicayiio de respostas (procedimentos de auditoria) apropriadas aos 
riscos avaliados. 

• Forme uma opiniao a respeito das demonstrayoes contabeis com base em conclusoes obtidas das 
evidencias de auditoria obtidas. 

8. A forma da opiniiio expressa pelo auditor depende da estrutura de relat6rio financeiro aplicavel e de lei ou 
regulamento aplicaveis (ver itens A12 e A13). 

9. 0 auditor tambem pode ter outras responsabilidades de comunicayiio e de relat6rio, perante os usuarios, a 
administrayao, os responsaveis pela govemanya 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 aplicavel, como, por exemplo, NBC T A 260 - Comunica~o com os Responsaveis pela 
Govemanca, e item 43 da NBC T A 240 que trata da responsabilidade do auditor em relayao a fraude, no 
contexto da auditoria de demonstrayoes contabeis. 

Data de vigencia 

10. Esta Normae aplicavel para auditorias de demonstrayoes contabeis para periodos iniciados em ou ap6s 1°. 
de janeiro de 2010. 

Objetivos gerais do auditor 

11. Ao conduzir a auditoria de demonstrayoes contabeis, os objetivos gerais do auditor sao: 

(a) obter seguranya razoavel de que as demonstracoes contabeis como urn todo estao livres de 
distoryao relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o 
auditor expresse sua opiniao sobre se as demonstrayoes contabeis foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relat6rio financeiro aplicavel; e 

(b) apresentar relat6rio sobre as demonstrayoes contabeis e comunicar-se como exigido pelas NBC 
TAs, em conformidade com as constatayoes do auditor. 

12. Em todos os casos em que niio for possivel obter seguranca razoavel e a opiniao com ressalva no relat6rio 
do auditor for insuficiente nas circunstancias para atender aos usuarios previstos das demonstrayoes 
contabeis, as NBC T As requerem que o auditor se abstenha de emitir sua opiniao ou renuncie ao trabalho, 
quando a renuncia for possivel de acordo com lei ou regulamentayiio aplicavel. 

Defini~oes 

13. Para fins das NBC TAs, os seguintes termos possuem os significados atribuidos a seguir: 

Estrutura de relatorio financeiro aplicavel e a estrutura de relat6rio financeiro adotada pela administrayiio 
e, quando apropriado, pelos responsaveis pela governanya na elaborayao das demonstrayoes contabeis, 
que e aceitavel em vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstrayoes contabeis ou que seja 
exigida por lei ou regulamento. 
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A expressao "estrutura de apresentavao adequada" e utilizada para se referir a uma estrutura de relat6rio 
financeiro que exige conformidade com as exigencias dessa estrutura e: 

(i) reconhece explicita ou implicitamente que, para conseguir a apresentavao adequada das 
demonstray()es contabeis, pode ser necessaria que a administravao forneva divulgayoes alem das 
especificamente exigidas pela estrutura; ou 

(ii) reconhece explicitamente que pode ser necessaria que a administravao se desvie de uma 
exigencia da estrutura para conseguir a apresentavao adequada das demonstravoes contabeis. 
Espera-se que tais desvios sejam necessitrios apenas em circunstancias extremamente raras. 

A expressao "estrutura de conformidade" (compliance) e utilizada para se referir a uma estrutura de 
relat6rio financeiro que exija a conformidade com as exigencias dessa estrutura, mas nao reconhece os 
aspectos contidos em (i) e (ii) acima. 

Evidencias de auditoria sao as informavoes utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusoes em 
que se baseia a sua opiniao. As evidencias de auditoria incluem informavoes contidas nos registros 
contabeis subjacentes as demonstravoes contabeis e outras informavoes. Para fins das NBC TAs: 

(i) a suficiencia das evidencias de auditoria e a medida da quantidade da evidencia de auditoria. A 
quantidade necessaria da evidencia de auditoria e afetada pela avaliavao do auditor dos riscos de 
distoryiio relevante e tambem pela qualidade de tal evidencia; 

(ii) a adequaviio da evidencia de auditoria e a medida da qualidade da evidencia de auditoria; isto e, 
sua relevancia e confiabilidade no fornecimento de suporte as conclusoes em que se baseia a 
opiniiio do auditor. 

Risco de auditoria e o risco de que o auditor expresse uma opiniao de auditoria inadequada quando as 
demonstravoes contabeis contiverem distorvao relevante. 0 risco de auditoria e uma funvao dos riscos de 
distorvao relevante e do risco de detecyao. 

Auditor e usado em referenda a pessoa ou pessoas que conduzem a auditoria, geralmente o s6cio do 
trabalho ou outros integrantes da equipe do trabalho, ou, como aplicavel, a firma. Quando uma NBC T A 
pretende expressamente que uma exigencia ou responsabilidade seja cumprida pelo s6cio do trabalho, 
usa-se o termo "s6cio do trabalho" ao inves de auditor. "S6cio do trabalho" e "firma" devem ser lidos 
como se referindo a seus equivalentes no setor publico, quando for relevante. 

Risco de detec9fio e o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de 
auditoria a urn nivel aceitavelmente baixo niio detectem uma distorvao existente que possa ser relevante, 
individualmente ou em conjunto com outras distoryoes. 

Demonstra9oes contabeis sao a representayao estruturada de informavoes contabeis hist6ricas, incluindo 
notas explicativas relacionadas, com a finalidade de informar os recursos economicos ou obriga~oes da 
entidade em determinada data no tempo ou as mutavoes de tais recursos ou obrigayoes durante urn 
periodo de tempo, em conformidade com a estrutura de relat6rio financeiro. As notas explicativas 
relacionadas geralmente compreendem urn resumo das polfticas contabeis significativas e outras 
informay()es. 0 termo "demonstravoes contabeis" geralmente se refere a urn conjunto completo de 
demonstravoes contabeis, como determinado pela estrutura de relat6rio financeiro aplicavel, mas tambem 
pode se referir a uma unica demonstravao contabil, que seria urn quadro isolado. 

Injorma9fio contabil historica e a informavao expressa em termos financeiros em relavao a uma entidade 
especifica, derivada principalmente do sistema contabil da entidade, a respeito de eventos economicos 
ocorridos em periodos passados ou de condivoes ou circunstancias economicas em determinada data no 
passado. 

Administra9fio e a pessoa com responsabilidade executiva pela conduvao das operavoes da entidade. Para 
algumas entidades, como no Brasil, a administravao inclui alguns ou todos os responsaveis pela 
governanva, por exemplo, membros executivos de urn conselho de governanva, ou s6cio-diretor. 
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Distorflio e a diferen~ entre o valor, a classifica~ao, a apresenta~ao ou a divulga~ao de uma 
demonstra~o contabil relatada e o valor, a classifica~ao, a apresenta~ao ou a divulga~ao que e exigida 
para que o item esteja de acordo com a estrutura de relat6rio financeiro aplicavel. As distor~oes podem 
originar-se de erro ou fraude. Quando o auditor expressa uma opiniao sobre se as demonstra~oes 
contabeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as distor~oes tambem 
incluem os ajustes de valor, classifica~ao, apresenta~ao ou divulga~ao que, no julgamento do auditor, sao 
necessarios para que as demonstra~oes contabeis estejam apresentadas adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes. 

Premissa, relativa as responsabilidades da administra~ao e, quando apropriado, dos responsaveis pela 
governan~a, com base na qual a auditoria e conduzida - Que a administra~ao e, quando apropriado, os 
responsaveis pela governan~a, tenham conhecimento e entendido que eles tern as seguintes 
responsabilidades, fundamentais para a condu~ao da auditoria em conformidade com as normas de 
auditoria. Isto e, a responsabilidade: 

(i) pela elabora~ao das demonstra~oes contabeis em conformidade com a estrutura de relat6rio 
financeiro aplicavel, incluindo quando relevante sua apresenta~ao adequada; 

(ii) pelo controle interno que os administradores e, quando apropriado, os responsaveis pela 
governan~a, determinam ser necessaria para permitir a elabora~ao de demonstra~oes contabeis 
que estejam Iivres de distor~ao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro; 

(iii) por fornecer ao auditor: 

a. acesso as informa~oes que os administradores e, quando apropriado, os responsaveis 
pela governan~a, tenham conhecimento que sejam relevantes para a elabora~ao e 
apresenta~o das demonstr~es contabeis como registros, documenta~ao e outros 
assuntos; 

b. quaisquer informa~oes adicionais que o auditor possa solicitar da administra~ao e, 
quando apropriado, dos responsaveis pela goveman~a para o prop6sito da auditoria; e 

c. acesso irrestrito aqueles dentro da entidade que o auditor determina ser necessaria obter 
evidencias de auditoria. 

No caso de uma estrutura de apresenta~ao adequada, o item (i) acima pode ser redigido como "pela 
elabora~o e apresenta~o adequada das demonstra~oes contabeis em conformidade com a estrutura de 
relat6rio financeiro", ou "pela elabora~ao de demonstra~es contabeis que propiciem uma visao 
verdadeira e justa em conformidade com a estrutura de relat6rio financeiro". Isso se aplica a todas as 
referencias a elabora~ao e apresenta~ao das demonstra~es contabeis nas normas de auditoria. 

Julgamento profissional e a aplica~ao do treinamento, conhecimento e experiencia relevantes, dentro do 
contexto fornecido pelas normas de auditoria, contabeis e eticas, na tomada de decisoes informadas a 
respeito dos cursos de a~ao apropriados nas circunstancias do trabalho de auditoria. 

Ceticismo profissional e a postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condi~oes que 
possam indicae possivel distor~ao devido a erro ou fraude e uma avalia~ao critica das evidencias de 
auditoria. 

Assegura9iio razoavel e, no contexto da auditoria de demonstra~oes contabeis, um nivel alto, mas nao 
absoluto, de seguran~a. 

Risco de distorflio relevante e o risco de que as demonstra~es contabeis contenham distor~ao relevante 
antes da auditoria. Consiste em dois componentes, descritos a seguir no nivel das afirma~oes: 

(i) risco inerente e a suscetibilidade de uma afirmacao a respeito de uma transacao, saldo contabil 
ou divulga~ao, a uma distorcao que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com 
outras distor~es, antes da consideracao de quaisquer controles relacionados; 

(ii) risco de controle e o risco de que uma distor~ao que possa ocorrer em uma afirma~ao sobre uma 
classe de transa~ao, saldo contabil ou divulga~ao e que possa ser relevante, individualmente ou 
em conjunto com outras distor~es, nao seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente 
pelo controle intemo da entidade. 
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Responstive/ pela goveman9a e a pessoa ou organiza~ao com a responsabilidade de supervisionar de 
forma geral a dire~ao estrategica da entidade e obrig~oes relacionadas com a responsabilidade da 
entidade. Isso inclui a supervisao geral do processo de relat6rio financeiro. Para algumas entidades, os 
responsilVeis pela governan~a podem incluir empregados da administra~ao, por exemplo, membros 
executivos de conselho de governan~a de uma entidade do setor privado ou publico, ou s6cio-diretor. 

Requisitos 

Requisitos eticos relacionados a auditoria de demonstra~oes contabeis 

14. 0 auditor deve cumprir as exigencias eticas relevantes, inclusive as pertinentes a independencia, no que 
se refere aos trabalhos de auditoria de demonstra~oes contabeis (ver itens A14 a A17). 

Ceticismo profissional 

15. 0 auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem 
existir circunstancias que causam distor~ao relevante nas demonstra~oes contabeis (ver itens A18 a A22). 

Julgamento profissional 

16. 0 auditor deve exercer julgamento profissional ao planejar e executar a auditoria de demonstra~oes 
contabeis (ver itens A23 a A27). 

Evidencia de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria 

17. Para obter seguran~ razoavel, o auditor deve obter evidencia de auditoria apropriada e suficiente para 
reduzir o risco de auditoria a urn nfvel baixo aceitavel e, com isso, possibilitar a ele obter conclusoes 
razoaveis e nelas basear a sua opiniao (ver itens A28 a A52). 

Condu~ao da auditoria em conformidade com NBC TAs 

Conformidade com NBC T As relevantes para a auditoria 

18. 0 auditor deve observar todas as NBC TAs relevantes para a auditoria. Uma NBC TA e relevante para a 
auditoria quando ela esta em vigore as circunstancias tratadas nela existem na situa~ao especifica (ver 
itens A53 a A57). 

19. 0 auditor deve entender o texto inteiro de cada NBC TA, inclusive sua aplica~ao e outros materiais 
explicativos para entender os seus objetivos e aplicar as suas exigencias adequadamente (ver itens AS a 
A66). 

20. 0 auditor nao deve declarar conformidade com as normas de auditoria (brasileiras e internacionais) no 
seu relat6rio, a menos que ele tenha cumprido com as exigencias desta Norma e de todas as demais NBC 
T As relevantes para a auditoria. 

Objetivos declarados em NBC T As 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-rela~oes entre as NBC TAs, para (ver 
itens A67 a A69): 

(a) determinar se sao necessarios quaisquer procedimentos de auditoria, alem dos exigidos pelas NBC 
TAs, na busca dos objetivos formulados nas NBC TAs (ver item A70); e 

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

Conformidade com exigencias relevantes 
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22. Observado o disposto no item 23, o auditor deve cumprir com cada exigencia de uma NBC T A, a menos 
que, nas circunstancias da auditoria: 

(a) a NBC TA inteira nao seja relevante; ou 
(b) a exigencia nao seja relevante por ser condicional e a condiyao nao existir (ver itens A72 a A73). 

23. Em circunstancias excepcionais, o auditor pode julgar necessitrio nao considerar uma exigencia relevante 
em uma NBC T A. Em tais circunstancias, o auditor deve executar procedimentos de auditoria altemativos 
para cumprir o objetivo dessa exigencia. Espera-se que a necessidade do auditor nao considerar uma 
exigencia relevante surja apenas quando a exigencia for a execuyao de urn procedimento especifico e, nas 
circunstancias especificas da auditoria, esse procedimento seria ineficaz no cumprimento do objetivo da 
exigencia (ver item A74). 

Nao cumprimento de urn objetivo 

24. Se urn objetivo em uma NBC TA relevante nao 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 opiniao ou renuncie ao trabalho (quando a renuncia e possivel de acordo com lei ou 
regulamento aplicavel). A falha no cumprimento de urn objetivo representa urn assunto significativo, que 
exige documentayao em conformidade com a NBC TA 230- Documentayao de Auditoria (ver itens A75 
a A76). Para melhor entendimento das expressoes "que o auditor modifique sua opiniao" ou "emitir uma 
opiniao modificada" ver NBC T A 705 que trata da emissao de relat6rios com modificayoes, que significa 
emitir urn relat6rio adverso ou com ressalva. 

Aplica~ao e outros materiais explicativos 

Auditoria de demonstra~oes contabeis 

Alcance da auditoria (ver item 3) 

AI. A opiniao do auditor sobre as demonstrayoes contitbeis trata de determinar seas demonstrayoes contitbeis 
sao elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relat6rio financeiro 
aplicavel. Tal opiniao e comum a todas as auditorias de demonstray()es contabeis. A opiniao do auditor, 
portanto, nao assegura, por exemplo, a viabilidade futura da entidade nem a eficiencia ou eficacia com a 
qual a administracao conduziu os neg6cios da entidade. Em algumas situayoes, porem, lei e regulamento 
aplicaveis podem exigir que o auditor fomeca opiniao sobre outros assuntos especificos, tais como a 
eficacia do controle interno ou a compatibilidade de urn relat6rio separado da administrayao junto com as 
demonstray()es contabeis. Embora as NBC TAs incluam exigencias e orientayao em relayao a tais 
assuntos na medida em que sejam relevantes para a formayao de uma opiniao sobre as demonstrayoes 
contabeis, seria exigido que o auditor empreendesse trabalho adicional se tivesse responsabilidades 
adicionais no fornecimento de tais opinioes. 

Elaborac;iio das demonstrac;oes contabeis (ver item 4) 

A2. Lei ou regulamento podem estabelecer as responsabilidades da administracao e, quando apropriado, dos 
responsaveis pela governanca, em relacao a relat6rios financeiros. Entretanto, a extensao dessas 
responsabilidades, ou a forma que elas sao descritas, podem ser diferentes. Apesar dessas diferencas, uma 
auditoria em conformidade com NBC TAs e conduzida com base na premissa de que a administracao e, 
quando apropriado, os responsaveis pela governanca reconhecem e entendem que eles tern essa 
responsabilidade: 

(a) pela elaboracao das demonstracoes contabeis em conformidade com a estrutura de relat6rio 
financeiro aplicavel, incluindo quando relevante sua apresentacao adequada; 

(b) pelo controle intemo que os administradores e, quando apropriado, os responsaveis pela 
governanya determinam ser necessitrio para permitir a elaboracao de demonstracoes contabeis que 
estejam livres de distorcao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro; e 

(c) por fornecer ao auditor: 
(i) acesso a todas as informacoes, que a administrayao e, quando apropriado, os responsaveis 

pela governanca tenham conhecimento e que sejam relevantes para a elaboracao e 
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apresentacao das demonstrav5es contabeis tais como: registros e documentavao, e outros 
assuntos; 

(ii) informav5es adicionais que o auditor possa solicitar da administraviio e, quando 
apropriado, dos responsaveis pela governanva para a finalidade da auditoria; e 

(iii) acesso irrestrito as pessoas da entidade, que o auditor determine ser necessario obter 
evidencias de auditoria. 

A3. A elaboracao das demonstravoes contabeis, pela administracao e, quando apropriado, pelos responsaveis 
pela govemanca requer: 

a identificacao da estrutura de relat6rio financeiro aplicavel, no contexto de leis ou regulamentos 
relevantes. 

• a elaboracao das demonstracoes contabeis em conformidade com essa estrutura. 
a inclusao de descricao adequada dessa estrutura nas demonstracoes contabeis. 

A elaboracao das demonstracoes contabeis exige que a administracao exerca julgamento ao fazer 
estimativas contabeis que sejam razoaveis nas circunstancias, assim como ao selecionar e ao aplicar 
politicas contabeis apropriadas. Esses julgamentos sao estabelecidos no contexto da estrutura de relat6rio 
financeiro aplicavel. 

A4. As demonstray5es contabeis podem ser elaboradas em conformidade com uma estrutura de relat6rio 
financeiro para satisfazer: 

• as necessidades de informacao financeira comuns de um amplo leque de usuarios (isto e, 
"demonstracoes contabeis para fins gerais"); ou 
as necessidades de informacao financeira de usuarios especificos (isto e, "demonstracoes contabeis 
para prop6sitos especiais"). 

AS. A estrutura de relat6rio financeiro aplicavel muitas vezes abrange normas de contabilidade estabelecidas 
por organizacao normatizadora autorizada ou reconhecida ou por exigencias legislativas ou 
regulamentares. Em alguns casos, a estrutura de relat6rio financeiro pode abranger normas de informacao 
contabil estabelecidas por organizacao normatizadora autorizada ou reconhecida e exigencias legislativas 
ou regulamentares. Outras fontes podem fomecer orientaviio sobre a aplicaviio da estrutura de relat6rio 
financeiro aplicavel. Em alguns casos, a estrutura de relat6rio financeiro aplicavel pode abranger tais 
fontes ou pode ate mesmo consistir nelas. Tais fontes podem incluir: 

• o ambiente legal e etico, incluindo estatutos, regulamentos, veredictos e obrigacoes eticas 
profissionais em relacao a assuntos contabeis; 
interpretacoes contabeis publicadas de diferente autoridade emitidas por organizacoes 
normatizadoras, profissionais ou reguladoras; 
pontos de vista publicados de diferentes autoridades sobre assuntos contabeis emergentes, emitidos 
por organizav5es normatizadoras, profissionais ou reguladoras; 
praticas gerais e de setor amplamente reconhecidas e prevalecentes; e 

• literatura contabil. 

Quando existem conflitos entre a estrutura de relat6rio financeiro aplicavel e as fontes em que orientaviio 
sobre sua aplicaviio pode ser obtida, ou entre as fontes que abrangem a estrutura de relat6rio financeiro, a 
fonte com a mais alta autoridade prevalece. 

No caso do Brasil, como definido no item 7 da NBC T 19.27 - Apresentacao das Demonstracoes 
Contabeis "praticas contabeis adotadas no Brasil" compreendem a legislacao societaria brasileira, as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os 
pronunciamentos, as interpretav5es e as orientacoes emitidos pelo CPC e homologados pelos 6rgaos 
reguladores, e praticas adotadas pelas entidades em assuntos nao regulados, desde que atendam a 
Estrutura Conceitual para a Elaboravao e Apresentacao das Demonstray5es Contabeis emitida pelo CFC 
e, por conseguinte, em consonancia com as normas contabeis intemacionais. 

A6. As exigencias da estrutura de relat6rio financeiro aplicavel determinam a forma e o conteU:do das 
demonstra\X)es contabeis. Embora a estrutura possa nao especificar o modo de contabilizacao ou 
divulgacao de todas as transacoes ou eventos, ela geralmente incorpora principios suficientemente 
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amplos, que podem servir como base para o desenvolvimento e aplicac;:ao de politicas contabeis 
compativeis com os conceitos subjacentes as exigencias da estrutura 

A 7. Algumas estruturas de relat6rio financeiro sao estruturas de apresentac;:ao adequada, enquanto outras sao 
estruturas de conformidade. Estruturas de relat6rio financeiro que abrangem primariamente as normas de 
contabilidade estabelecidas por organizac;:ao com autoridade ou reconhecimento para promulgar normas a 
serem usadas pelas entidades na elaborac;:ao de demonstracaes contabeis para fins gerais muitas vezes sao 
estabelecidas para o cumprimento da apresentacao adequada. Por exemplo, as praticas contabeis adotadas 
no Brasil, ernitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ou pelo Comite de Pronunciamentos 
Contabeis (CPC) e aprovadas pelos reguladores especificos. 

AS. As exigencias da estrutura de relat6rio financeiro tambem deterrninam o que constitui conjunto completo 
de demonstrac;:oes contabeis. No Brasil, as demonstracaes contabeis destinam-se a fomecer informac;:oes a 
respeito da posic;:ao patrimonial e financeira, desempenho e fluxos de caixa da entidade. Para tais 
estruturas, o conjunto completo de demonstracaes contabeis incluiria balanc;:o patrimonial, demonstrac;:ao 
do resultado, demonstrac;:ao das mutac;:oes do patrimonio liquido, demonstrac;:ao dos fluxos de caixa e 
respectivas notas explicativas. No Brasil, para as companhias abertas, inclui-se a demonstrac;:ao do valor 
adicionado. Para outras estruturas de relat6rio financeiro, urna demonstrac;:ao contabil isolada e as notas 
explicativas relacionadas podem constituir o conjunto completo de demonstrac;:oes contabeis. 

A9. A NBC TA 210 - Concordancia com os Termos do Trabalho de Auditoria, item 6(a), estabelece 
exigencias e fomece orientac;:ao sobre como deterrninar a aceitabilidade da estrutura de relat6rio 
financeiro aplicavel. A NBC T A 800 - Considerac;:oes Especiais - Auditoria de Demonstrac;:oes Contabeis 
Elaboradas de Acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para Prop6sitos Especiais, trata de 
considerac;:oes especiais quando as demonstrac;:oes contabeis sao elaboradas em conforrnidade com uma 
estrutura de fim especial. 

AlO. Em decorrencia da importancia da premissa para a conduc;:ao da auditoria, exige-se que o auditor obtenha 
a concordancia da adrninistrac;:ao e, quando apropriado, dos responsaveis pela govemanc;:a, de que eles tern 
responsabilidades, expostas no item A2, como condic;:ao previa para a aceitac;:ao do trabalho de auditoria 
(NBC TA 210, item 6(b)). 

Considerac;:oes especificas para auditoria no setor publico 

All. Os mandatos de auditoria para auditoria de demonstrac;:oes contabeis de entidade do setor publico podem 
ser mais detalhados do que os de outras entidades. Como resultado, a premissa relativa as 
responsabilidades da administrac;:ao sobre a qual e conduzida a auditoria das demonstracaes contabeis do 
setor publico pode incluir responsabilidades adicionais, tais como a responsabilidade pela execuc;:ao de 
transac;:oes e eventos em conformidade com a legislac;:ao, regulamentac;:ao ou outra autoridade (ver item 
A57). 

Forma da opiniao do auditor (ver item 8) 

Al2. A opiniao expressa pelo auditor e seas demonstrac;:oes contabeis foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, em conforrnidade com a estrutura de relat6rio financeiro aplicavel. A forma da opiniao do 
auditor, porem, depende da estrutura de relat6rio financeiro aplicavel e de lei ou regulamento, que sejam 
aplicaveis. Grande parte das estruturas de relat6rio financeiro inclui exigencias relativas a apresentac;:ao 
das demonstrac;:oes contabeis. Para tais estruturas, a elaborac;:ao das demonstracaes contabeis em 
conforrnidade com a estrutura de relat6rio financeiro aplicavel inclui a apresentac;:ao. 

Al3. Quando a estrutura de relat6rio financeiro e uma estrutura de apresentac;:ao adequada, como geralmente 
ocorre no caso de demonstrac;:oes contabeis para fins gerais, a opiniao exigida pelas NBC TAs e se as 
demonstracaes contabeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes. Quando a 
estrutura de relat6rio financeira e uma estrutura de conforrnidade (compliance), a opiniao exigida e seas 
demonstrac;:oes contabeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a 
estrutura. A menos que haja declarac;:ao em contrario, as referencias nas NBC TAs a opiniao do auditor 
abrangem ambas as formas de opiniao. 

Requisitos eticos relacionados a auditoria de demonstra~oes contabeis (ver item 14) 
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Al4. 0 auditor esta sujeito a exigencias eticas relevantes, inclusive as relativas a independencia, no que diz 
respeito a tr~alhos de auditoria de demonstra~oes contabeis. As exigencias eticas relevantes abrangem o 
C6digo de Etica Profissional do Contabilista, relacionados a auditoria de demonstra~oes contabeis bern 
como as NBC PAs aplicaveis. 

AlS. Os principios fundamentais de etica profissional relevantes para o auditor quando da condu~ao de 
auditoria de demonstr~oes contabeis estao implicitos no C6digo de Etica Profissional do Contabilista e 
na NBC PA 01, que trata do controle de qualidade. Esses principios estao em linha com os principios do 
C6digo de Etica do IFAC, cujo cumprimento e exigido dos auditores. Esses principios sao: 

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

0 C6digo de Etica Profissional do Contabilista e as normas profissionais do CFC relacionadas mostram 
como a estrutura conceitual deve ser aplicada em situa~oes especificas. Fomecem exemplos de 
salvaguardas que podem ser apropriadas para tratar das amea~as ao cumprimento dos principios 
fundamentais e fomece, tambem, exemplos de situa~oes onde nao ha salvaguardas disponiveis para tratar 
as ameayas. 

Al6. No caso de trabalho de auditoria ser de interesse publico e, portanto, exigido pelo C6digo de Etica 
Profissional do Contabilista e pelas normas profissionais do CFC, se exige que o auditor seja 
independente da entidade sujeita a auditoria. 0 C6digo de Etica Profissional do Contabilista e as normas 
profissionais descrevem a independencia como abrangendo postura mental independente e independencia 
na aparencia. A independencia do auditor frente a entidade salvaguarda a capacidade do auditor de formar 
opiniao de auditoria sem ser afetado por influencias que poderiam comprometer essa opiniao. A 
independencia aprimora a capacidade do auditor de atuar com integridade, ser objetivo e manter postura 
de ceticismo profissional. 

Al7. A NBC PA 01 trata das responsabilidades da firma (e dos auditores independentes pessoas fisicas) ao 
estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para a execu~ao de trabalhos de auditoria ou 
revisao de informa~oes hist6ricas, outros trabalhos de assegura~ao (informa~oes nao hist6ricas) e servi~os 
correlatos. A referida NBC P A, itens 20 a 24, apresenta as responsabilidades do auditor (pessoa flsica ou 
juridica) para o estabelecimento de politicas e procedimentos para lhe fomecer seguran~a razoavel de que 
a firma e seu pessoal cumprem com as exigencias eticas relevantes, inclusive as relacionadas com 
independencia. A NBC T A 220 - Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstra~oes Contabeis, itens 
9 a 11, apresenta as responsabilidades do s6cio do trabalho no que diz respeito as exigencias eticas 
relevantes. Essas responsabilidades incluem alertas adicionais, por meio de observa~ao e indaga~oes 
quando necessaria para evidencias de nao cumprimento com requerimentos eticos relevantes por 
membros da equipe de trabalho, determinando a a~ao apropriada se vierem ao conhecimento do s6cio do 
trabalho assuntos que indiquem que membros da equipe do trabalho nao cumpriram com exigencias eticas 
relevantes, e formar uma conclusao sobre a conformidade com as exigencias de independencia que se 
aplicam ao trabalho de auditoria. A NBC TA 220 reconhece que a equipe do trabalho tern 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 aplicaveis ao trabalho de auditoria individual, a menos que a 
informa~ao fomecida pela firma ou outras partes sugira outra a~ao. 

Ceticismo profissional 

A18. 0 ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a: 

evidencias de auditoria que contradigam outras evidencias obtidas; 
informa~es que coloquem em duvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indaga~oes a 
serem usadas como evidencias de auditoria; 
condi~oes que possam indicar possivel fraude; 

• circunstancias que sugiram a necessidade de procedimentos de auditoria alem dos exigidos pelas 
NBCTAs. 
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Al9. A manuten~o do ceticismo profissional ao Iongo de toda a auditoria e necessaria, por exemplo, para que 
o auditor reduza os riscos de: 

ignorar circunstancias nao usuais; 
generaliza9ao excessiva ao tirar conclusoes das observa~oes de auditoria; 
uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a epoca e a extensao dos procedimentos de 
auditoria e ao avaliar os resultados destes. 

A20. 0 ceticismo profissional e necessario para a avalia~ao critica das evidencias de auditoria. Isso inclui 
questionar evidencias de auditoria contradit6rias e a confiabilidade dos documentos e respostas a 
indaga~oes e outras informa9oes obtidas junto a administra9ao e aos responsaveis pela governan~a. 
Tambem inclui a considera9ao da suficiencia e adequa9ao das evidencias de auditoria obtidas 
considerando as circunstancias, por exemplo, no caso de existencia de fatores de risco de fraude e urn 
documento individual, de natureza suscetivel de fraude, for a {mica evidencia que corrobore um valor 
relevante da demonstra~ao contabil. 

A2I. 0 auditor pode aceitar registros e documentos como genuinos, a menos que tenha razao para crer no 
contrario. Contudo, exige-se que o auditor considere a confiabilidade das informa9oes a serem usadas 
como evidencias de auditoria (NBC TA 500- Evidencia de Auditoria, itens 7 a 9). Em casos de duvida a 
respeito da confiabilidade das informa9oes ou indica~oes de possivel fraude (por exemplo, se condi~oes 
identificadas durante a auditoria fizerem o auditor crer que urn documento pode nao ser autentico ou que 
termos de documento podem ter sido falsificados), as normas de auditoria exigem que o auditor fa9a 
investigayoes adicionais e determine que modifica9Cies ou adi9oes aos procedimentos de auditoria sao 
necessarios para solucionar o assunto (NBC TA 240, item 13; NBC TA 500, item II; e NBC TA 505 -
Confirmayoes Externas, itens I 0, II e 16). 

A22. Nao se pode esperar que o auditor desconsidere a experiencia passada de honestidade e integridade da 
administr~o da entidade e dos responsaveis pela governanya. Contudo, a cren9a de que a administra~o 
e os responsaveis pela governam;:a sao honestos e tern integridade nao livra o auditor da necessidade de 
manter o ceticismo profissional ou permitir que ele se satisfa9a com evidencias de auditoria menos que 
persuasivas na obten~ao de seguran9a razoavel. 

Julgamento profissional (ver item 16) 

A23. 0 julgamento profissional e essencial para a condu9ao apropriada da auditoria. Isso porque a 
interpretayao das exigencias eticas e profissionais relevantes, das normas de auditoria e as decisoes 
informadas requeridas ao longo de toda a auditoria nao podem ser feitas sem a aplic~ao do conhecimento 
e experiencia relevantes para os fatos e circunstancias. 0 julgamento profissional e necessario, em 
particular, nas decisoes sobre: 

materialidade e risco de auditoria; 
a natureza, a epoca e a extensao dos procedimentos de auditoria aplicados para o cumprimento das 
exigencias das normas de auditoria e a coleta de evidencias de auditoria; 

• avaliar se foi obtida evidencia 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; 
avalia~ao das opinioes da administra~o na aplica~ao da estrutura de relat6rio financeiro aplicavel 
da entidade; 
extra~ao de conclusoes baseadas nas evidencias de auditoria obtidas, por exemplo, pela avalia9ao da 
razoabilidade das estimativas feitas pela administra~ao na elabora9ao das demonstr~oes contabeis. 

A24. A caracteristica que distingue o julgamento profissional esperado do auditor e que esse julgamento seja 
exercido por auditor, cujo treinamento, conhecimento e experiencia tenham ajudado no desenvolvimento 
das competencias necessarias para estabelecer julgamentos razoaveis. 

A25. 0 exercicio do julgamento profissional em qualquer caso especifico baseia-se nos fatos e circunstancias 
que sao conhecidos pelo auditor. A consulta a respeito de assuntos dificeis ou contenciosos durante o 
curso da auditoria, dentro da equipe do trabalho e entre a equipe do trabalho e outros no nivel apropriado, 
dentro ou fora da firma de auditoria, tal como exigido pela NBC TA 220, item I8, ajudam o auditor no 
exercicio de julgamentos suportados e razoaveis. 
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A26. 0 julgamento profissional pode ser avaliado com base no fato de que o julgamento exercido reflete uma 
aplicac;ao competente ou nao competente dos principios de auditoria e contitbeis e se ele e apropriado 
considerando os fatos e circunstancias conhecidos pelo auditor ate a data do seu relat6rio de auditoria e 
compativel com estes. 

A27. 0 julgamento profissional precisa ser exercido ao Iongo de toda a auditoria. Ele tambem precisa ser 
adequadamente documentado. Neste aspecto, exige~se que o auditor elabore documenta~ao de auditoria 
suficiente para possibilitar que outro auditor experiente, sem nenhuma liga~ao previa com a auditoria, 
entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos para se atingir as conclusoes sobre assuntos 
significativos surgidos durante a auditoria (NBC TA 230, item 8). 0 julgamento profissional nao deve ser 
usado como justificativa para decisoes que, de outra forma, nao sao sustentados pelos fatos e 
circunstancias do trabalho nem por evidencia de auditoria apropriada e suficiente. 

Evidencia de auditoria e apropriada e suficiente e risco de auditoria (ver itens 5 e 17) 

Suficiencia e adequa~ao da evidencia de auditoria 

A28. A evidencia de auditoria e necessaria para sustentar a opiniao eo relat6rio do auditor. Ela e de natureza 
cumulativa e primariamente obtida a partir de procedimentos de auditoria executados durante o curso da 
auditoria. Contudo, tambem pode incluir informa~oes obtidas de outras fontes, como auditorias anteriores 
( contanto que o auditor tenha determinado se ocorreram mudanyas desde a auditoria anterior que possam 
afetar a sua relevancia para a auditoria corrente, NBC TA 315, item 9) ou procedimentos de controle de 
qualidade do auditor para aceita~ao e continuidade de clientes. Alem de outras fontes dentro e fora da 
entidade, os registros contitbeis da entidade sao uma fonte importante de evidencia de auditoria. Alem 
disso, informa~oes que possam ser usadas como evidencias de auditoria podem ter sido elaboradas por 
especialista empregado ou contratado pela entidade. As evidencias de auditoria abrangem informa~oes 
que sustentam e corroboram as afirm~oes da administra~ao e informa~oes que contradizem tais 
afirma~oes. Alem disso, em alguns casos, a ausencia de informa~oes (por exemplo, a recusa da 
administra9ao de fomecer uma representa~ao solicitada) e usada pelo auditor e, portanto, tambem 
constitui evidencia de auditoria. A maior parte do trabalho do auditor na forma~ao de sua opiniao consiste 
na obten~ao e avalia~ao da evidencia de auditoria. 

A29. A suficiencia e adequa~ao das evidencias de auditoria estao inter~relacionadas. A suficiencia e a medida 
da quantidade de evidencia de auditoria. A quantidade necessaria de evidencia de auditoria e afetada pela 
avalia~ao pelo auditor dos riscos de distor9ao ( quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a 
probabilidade de que seja necessaria mais evidencia de auditoria) e tambem pela qualidade de tais 
evidencias de auditoria (quanto melhor a qualidade, menos evidencia pode ser necessaria). A obten9ao de 
mais evidencia de auditoria, porem, pode nao compensar a sua mit qualidade. 

A30. A adequac;ao e a medida da qualidade da evidencia de auditoria, isto e, a sua relevancia e confiabilidade 
no suporte das conclusoes em que se baseia a opiniao do auditor. A confiabilidade da evidencia e 
influenciada pela sua fonte e sua natureza e depende das circunstancias individuais em que sao obtidas. 

A31. Determinar se foi obtida evidencia de auditoria apropriada e suficiente para a redu~ao do risco de 
auditoria a urn nivel aceitavelmente baixo, possibilitando assim ao auditor tirar conclusoes para 
fundamentar sua opiniao, e uma questao de julgamento profissional. A NBC T A 500 e outras NBC T As 
relevantes estabelecem exigencias adicionais e fomecem orienta~ao adicional, aplicitvel durante toda a 
auditoria, no que se refere as considera~oes do auditor na obten~ao de evidencia de auditoria apropriada e 
suficiente. 

Risco de auditoria 

A32. 0 risco de auditoria e uma fun~ao dos riscos de distor~ao relevante e do risco de detec~ao. A avalia~ao 
dos riscos baseia-se em procedimentos de auditoria para a obten~ao de informa~oes necessitrias para essa 
finalidade e evidencias obtidas ao Iongo de toda a auditoria. A avali~ao dos riscos e antes uma questao 
de julgamento profissional que uma questao passive! de mensura~ao precisa. 

A33. Para fins das NBC TAs, o risco de auditoria nao inclui o risco de que o auditor possa expressar uma 
opiniao de que as demonstra~oes contitbeis contem distor~ao relevante quando esse nao e o caso. Esse 
risco geralmente e insignificante. Alem disso, 0 risco de auditoria e urn termo tecnico relacionado ao 
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processo de auditoria; ele nao se refere aos riscos de neg6cio do auditor, tais como perda decorrente de 
litigio, publicidade adversa ou outros eventos surgidos em conexao com a auditoria das demonstra~oes 
contabeis. 

Risco de distor~ao relevante 

A34. Os riscos de distor~ao relevante podem existir em dois niveis: 

no nivel geral da demonstra~ao contabil; e 
no nivel da afirma~ao para classes de transa~oes, saldos contabeis e divulga~oes. 

A35. Riscos de distor~ao relevante no nivel geral da demonstra~ao contabil referem-se aos riscos de distor~ao 
relevante que se relacionam de forma disseminada as demonstra~oes contabeis como urn todo e que 
afetam potencialmente muitas afirmayoes. 

A36. Os riscos de distoryao relevante no nivel da afirma~ao sao avaliados para que se determine a natureza, a 
epoca e a extensao dos procedimentos adicionais de auditoria necessarios para a obten~ao de evidencia de 
auditoria apropriada e suficiente. Essa evidencia possibilita ao auditor expressar uma opiniao sobre as 
demonstray(ies contabeis em urn nivel aceitavelmente baixo de risco de auditoria. Os auditores usam 
varias abordagens para cumprir o objetivo de avaliar os riscos de distor~ao relevante. Por exemplo, o 
auditor pode fazer uso de urn modelo que expresse a rela~ao geral dos componentes do risco de auditoria 
em termos matematicos para chegar a urn nivel aceitavel de risco de detec~ao. Alguns auditores julgam 
tal modelo util no planejamento de procedimentos de auditoria. 

A37. Os riscos de distoryao relevante no nivel da afirma~ao consistem em dois componentes: risco inerente e 
risco de controle. 0 risco inerente e o risco de controle sao riscos da entidade; eles existem 
independentemente da auditoria das demonstray(ies contabeis. 

A38. 0 risco inerente e mais alto para algumas afirmayoes e classes relacionadas de transayoes, saldos 
contabeis e divulga~oes do que para outras. Por exemplo, ele pode ser mais alto para calculos complexos 
ou contas compostas de valores derivados de estimativas contabeis sujeitas a incerteza significativa de 
estimativa. Circunstancias extemas que dao origem a riscos de neg6cios tambem podem influenciar o 
risco inerente. Por exemplo, desenvolvimentos tecnol6gicos podem tomar obsoleto urn produto 
especifico, tomando assim o estoque mais suscetivel de distor~iio em rela~ao a superavaliayiio. Fatores na 
entidade e no seu ambiente, relacionados as varias ou todas as classes de transa~oes, saldos contabeis ou 
divulgayoes tambem podem influenciar o risco inerente relacionado a uma afrrma~ao especifica. Tais 
fatores podem incluir, por exemplo, falta de capital de giro suficiente para a continuidade das opera~oes 
ou urn setor em declinio caracterizado por urn grande numero de falencias. 

A39. 0 risco de controle e uma funyiio da eficacia do desenho (controles estabelecidos), da implementayao e da 
manuten~ao do controle interno pela administra~ao no tratamento dos riscos identificados que amea~am o 
cumprimento dos objetivos da entidade, que sao relevantes para a elaborayao das demonstrayoes 
contabeis da entidade. Contudo, o controle intemo, independentemente da qualidade da sua estrutura e 
opera~ao, pode reduzir, mas nao eliminar, os riscos de distoryiio relevante nas demonstra~oes contabeis, 
por causa das Iimita~oes inerentes ao controle intemo. Essas limitayoes incluem, por exemplo, a 
possibilidade de erros ou equivocos humanos, ou de controles contomados por conluio ou burla 
inapropriada da administrayiio. Portanto, algum risco de controle sempre existe. As NBC TAs oferecem 
as condi~oes nas quais existe a exigencia, ou a possibilidade de escolha pelo auditor, de testar a eficacia 
dos controles na determinayao da natureza, epoca e extensao de procedimentos substantivos a serem 
executados (NBC TA 330- Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados, itens 7 a 17). 

A40. As NBC T As geralmente nao se referem ao risco inerente e ao risco de controle separadamente, mas a 
uma avaliayao combinada dos "riscos de distor~ao relevante". Contudo, o auditor pode fazer avalia~oes 
separadas ou combinadas do risco inerente e do risco de controle, dependendo das tecnicas de auditoria 
ou metodologias e considera~oes pniticas. A avalia~ao dos riscos de distor~ao relevante pode ser expressa 
em termos quantitativos, como porcentagens, ou em termos nao quantitativos. De qualquer forma, a 
necessidade de que o auditor faya avalia~oes apropriadas e mais importante do que as diferentes 
abordagens pelas quais elas sao feitas. 

A41. A NBC T A 315 estabelece exigencias e fomece orienta~ao sobre a identifica~ao e avalia~ao dos riscos de 
distoryiio relevante nos niveis de demonstra~ao contabil e de afirma~ao. 
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Riscoded~o 

A42. Para um dado nivel de risco de auditoria, o nivel aceitiwel de risco de detec~ao tem uma rela~ao inversa 
com os riscos avaliados de distor~ao relevante no nivel da afrrma~ao. Por exemplo, quanto maiores sao os 
riscos de distor~ao relevante que o auditor acredita existir, menor e o risco de detec~ao que pode ser 
aceito e, portanto, mais persuasivas sao as evidencias de auditoria exigidas. 

A43. 0 risco de dete~o se relaciona com a natureza, a epoca e a extensao dos procedimentos que sao 
determinados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nivel baixo aceitavel. Portanto, e uma 
fun~ao da eficacia do procedimento de auditoria e de sua aplica~ao pelo auditor. Assuntos como: 

planejamento adequado; 
designa~ao apropriada de pessoal para a equipe de trabalho; 

• aplica~ao de ceticismo profissional; e 
supervisao e revisao do trabalho de auditoria executado, ajudam a aprimorar a eficacia do 
procedimento de auditoria e de sua aplica~ao 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 exigencias e fornecem orienta~ao sobre o planejamento da 
auditoria das demonstra~es contabeis e as respostas do auditor aos riscos avaliados. 0 risco de detec~tao, 
porem, s6 pode ser reduzido, nao eliminado, devido as limita~toes inerentes de uma auditoria. Portanto, 
sempre existe risco de detec~tao. 

Limita~tao inerente da auditoria 

A45. 0 auditor nao e obrigado e nao pode reduzir o risco de auditoria a zero, e, portanto, nao pode obter 
seguran~ta absoluta de que as demonstra~toes contabeis estao livres de distor~tao relevante devido a fraude 
ou erro. Isso porque uma auditoria tem limitacoes inerentes, e, como resultado, a maior parte das 
evidencias de auditoria que propiciam ao auditor obter suas conclusoes e nas quais baseia a sua opiniao 
sao persuasivas ao inves de conclusivas. As limita~toes inerentes de uma auditoria originam-se da: 

natureza das informayoes contabeis; 
natureza dos procedimentos de auditoria; e 
necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um periodo de tempo razoavel e a um custo 
razoavel. 

Natureza das informa~toes contabeis 

A46. A elabora~tao das demonstra~toes contabeis envolve o julgamento da administra~tao na aplica~tao das 
exigencias da estrutura de relat6rio financeiro aplicavel aos fatos e circunstancias da entidade. Alem 
disso, muitas demonstra~toes contabeis envolvem decisoes ou avalia~toes subjetivas ou um grau de 
incerteza, e pode haver uma serie de interpretacoes ou julgamentos aceitaveis que podem ser 
estabelecidos. Consequentemente, alguns itens das demonstra~es contabeis estao sujeitos a um nivel 
inerente de variabilidade que nao pode ser eliminado pela aplica~tao de procedimentos adicionais de 
auditoria. Este e o caso de certas estimativas contabeis. Contudo, as normas de auditoria exigem que o 
auditor considere especificamente se as estimativas contabeis sao razoaveis no contexto da estrutura de 
relat6rio financeiro aplicavel e divulgacoes relacionadas, e os aspectos qualitativos das praticas contabeis 
da entidade, inclusive indicadores de possivel tendencia nos julgamentos da administracao (NBC T A 540 
- Auditoria de Estimativas Contabeis, Inclusive do Valor Justo, e Divulga~toes Relacionadas e a NBC T A 
700- Forma~tao da Opiniao e Emissao do Relat6rio do Auditor Independente sobre as Demonstracoes 
Contabeis, item 12). 

Natureza dos procedimentos de auditoria 

A47. Ha limites praticos e legais a capacidade do auditor de obter evidencias de auditoria. Por exemplo: 

• Existe a possibilidade de que a administrayao ou outros possam nao fornecer, intencionalmente ou 
nao, as informacoes completas que sao relevantes para a elabora~tao das demonstracoes contabeis ou 



56 

que tenham sido solicitadas pelo auditor. Portanto, o auditor nao pode ter certeza da integridade da 
informac;ao, embora tenha executado os procedimentos de auditoria para obter certeza de que todas 
as informac;oes relevantes foram obtidas. 

A fraude pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente organizados para sua ocultac;ao. 
Portanto, os procedimentos de auditoria aplicados para coletar evidencias de auditoria podem ser 
ineficazes para a detecyao de distorcao relevante que envolva, por exemplo, conluio para a 
falsificac;ao de documentac;ao que possa fazer o auditor acreditar que a evidencia de auditoria e 
valida quando ela nao e. 0 auditor nao e treinado nem obrigado a ser especialista na verificayao de 
autenticidade de documentos. 

• A auditoria nao e uma investigac;ao oficial de suposto delito. Portanto, o auditor nao recebe poderes 
legais especificos, tais como o poder de busca, que podem ser necessarios para tal investigacao. 

Oportunidade das informac;oes contabeis e o equilibria entre custo e beneficia 

A48. A dificuldade, falta de tempo ou custo envolvido nao sao, por si s6, base valida para que o auditor omita 
urn procedimento de auditoria para o qual nao ha alternativa ou que deva ser satisfeito com evidencias de 
auditoria menos que persuasivas. 0 planejamento adequado ajuda a tornar suficientes o tempo e os 
recursos disponiveis para a conduc;ao da auditoria. Apesar disso, a relevancia da informac;ao e, por meio 
dela, o seu valor tende a diminuir ao Iongo do tempo, e ha urn equilibria a ser atingido entre a 
confiabilidade das informac;oes e o seu custo. Isso e reconhecido em certas estruturas de relat6rio 
financeiro, como por exemplo, no Brasil, a "Estrutura para a Elaborac;ao e Apresentac;ao de 
Demonstracoes Contabeis" aprovada pelo CFC. Portanto, os usuarios de demonstrac;oes contabeis tern a 
expectativa de que o auditor formara uma opiniao sobre as demonstrac;oes contabeis dentro de urn periodo 
de tempo e a custo razoaveis, reconhecendo que e impraticavel tratar de todas as informac;oes que possam 
existir ou tratar cada assunto exaustivamente com base na premissa de que as informac;oes sao erradas ou 
fraudulentas ate prova em contrario. 

A49. Consequentemente, e necessario que o auditor: 

planeje a auditoria de modo que ela seja executada de maneira eficaz; 
• dirija o esforc;o de auditoria as areas com maior expectativa de distorc;ao relevante, 

independentemente se causada por fraude ou a erro, com esforc;o correspondentemente menor 
dirigido a outras areas; e 
aplique testes e outros meios para examinar populac;oes em busca de distorc;Oes. 

A50. Considerando as abordagens descritas no item A49, as normas de auditoria contem exigencias para o 
planejamento e execuc;ao da auditoria e exigem que o auditor, entre outras coisas: 

identifique e avalie os riscos de distorcao relevante nos niveis de demonstrac;ao contabil e afirmacao 
mediante a execucao de procedimentos de avaliacao de riscos e atividades relacionadas (NBC T A 
315, itens 5 a 10); e 
aplique testes e outros meios para examinar populac;Oes de uma maneira que fomeca base razoavel 
para que o auditor tire conclusoes a respeito da populacao (NBC TA 330, NBC TA 500, NBC TA 
520- Procedimentos Analiticos, e NBC TA 530- Amostragem em Auditoria). 

Outros assuntos que afetam as limitacoes inerentes de uma auditoria 

A51. No caso de certas afirmacoes ou objeto, os efeitos potenciais das limitacoes inerentes a capacidade do 
auditor de detectar distorc;Oes relevantes sao particularmente significativos. Tais afirmacoes ou objeto 
incluem: 

• Fraude, particularmente fraude que envolva a alta administracao ou conluio. Ver NBC TA 240 para 
discussao adicional. 
A existencia e integridade de relacoes e transacoes com partes relacionadas. Ver NBC TA 550 -
Partes Relacionadas, para discussao adicional. 
A ocorrencia de nao conformidade com leis e regulamentos. Ver NBC TA 250 -Consideracao de 
Leis e Regulamentos na Auditoria de Demonstrac5es Contabeis, para discussao adicional. 
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• Eventos futures ou condivoes adicionais que possam interromper a continuidade da entidade. V er 
NBC TA 570- Continuidade Operacional, para discussao adicional. 

NBC T As relevantes que identificam procedimentos de auditoria especificos que ajudam na mitigavao 
dos efeitos das limitac;oes inerentes. 

A52. Em decorrencia das limitavoes inerentes de uma auditoria, hit urn risco inevitavel de que algumas 
distorvoes relevantes das demonstravoes contabeis nao sejam detectadas, embora a auditoria seja 
adequadamente planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria. Portanto, descoberta 
posterior de uma distorvao relevante das demonstrac;oes contabeis, resultante de fraude ou erro, nao indica 
por si so, uma falha na conduvao de uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria. 
Contudo, os limites inerentes de uma auditoria nao sao justificativas para que o auditor se satisfac;a com 
evidencias de auditoria menos que persuasivas. Se o auditor executou ou nao uma auditoria em 
conformidade com as normas de auditoria e determinado pelos procedimentos de auditoria executados nas 
circunstancias, a suficiencia e adequayao das evidencias de auditoria obtidas como resultado desses 
procedimentos e a adequavao do relat6rio do auditor com base na avaliavao dessas evidencias 
considerando os objetivos gerais do auditor. 

Condu~ao 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 T As tratam das responsabilidades gerais do auditor, assim como das 
considerac;oes adicionais do auditor, relevantes para a aplicac;ao dessas responsabilidades a t6picos 
especificos. 

A54. 0 alcance, a data de vigencia e qualquer limitac;ao especifica da aplicabilidade de uma norma especifica 
sao apresentados claramente na NBC TA. Salvo indicavao em contritrio na NBC TA, o auditor tern 
permissao para aplicar uma norma antes da data de vigencia nela especificada. 

ASS. Ao executar uma auditoria, pode-se exigir que o auditor cumpra com exigencias legais e regulat6rias, 
alem das NBC TAs. As NBC TAs nao passam por cima de lei ou regulamento que regem a auditoria de 
demonstravoes contabeis. Caso essa lei ou regulamento seja diferente das NBC T As, a auditoria 
conduzida apenas em conformidade com essa lei ou regulamento nao cumpre automaticamente com as 
normas de auditoria. 

A56. 0 auditor tambem pode conduzir a auditoria em conformidade com as NBC TAs e requerimentos 
adicionais de auditoria de urn 6rgao regulador especifico. Em tais casos, alem da conformidade com cada 
uma das NBC T As relevantes para a auditoria, pode ser necessaria que o auditor execute procedimentos 
adicionais de auditoria para obter conformidade com as normas relevantes desse 6rgao regulador. 

Considerav5es especificas para auditoria de entidades do setor publico 

A57. As NBC TAs sao relevantes para trabalhos no setor publico. As responsabilidades do auditor do setor 
publico, porem, podem ser afetadas pelo contrato de auditoria, ou por obriga96es sobre entidades do setor 
publico decorrentes de lei, regulamento ou outra autoridade (por exemplo, diretrizes ministeriais, 
exigencias de politica govemamental ou resoluvoes do legislativo ), que podem ter urn alcance mais amplo 
do que a auditoria de demonstrayoes contabeis em conformidade com as normas de auditoria. Essas 
responsabilidades adicionais nao sao discutidas nas NBC T As. Elas pod em ser discutidas em outros 
pronunciamentos normatizadores de 6rgaos reguladores ou em orientac;ao desenvolvida por esses 6rgaos 
ou agencias govemamentais. 

ConteUdo das NBC TAs (ver item 19) 

A58. Alem dos objetivos e requisitos (os requisitos sao expressos nas NBC TAs como uso de "deve"), as NBC 
TAs contem orientavao relacionada com a forma de aplicac;ao e outros materiais explicativos. Ela tambem 
pode canter material introdut6rio que fomec;a contexte relevante para o entendimento adequado da NBC 
TA e definiv5es. 0 texto inteiro da NBC T A, portanto, e relevante para o entendimento dos objetivos 
formulados em uma norma e a aplicavao apropriada dos requisites da NBC T A. 
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A59. Quando for necessaria, a aplica~ao e outros materiais explicativos fomecem explica~ao adicional dos 
requisitos de uma NBC TA e orienta~ao para o seu cumprimento. Em particular, elas podem: 

explicar mais precisamente o que uma exigencia significa ou se destina a cobrir; 
incluir exemplos de procedimentos que possam ser apropriados nas circunstancias. 

Embora tal orienta~ao em si nao imponha uma exigencia, ela e relevante para a aplica~ao apropriada dos 
requisitos da NBC T A. A aplica~ao e outros materiais explicativos tambem podem fomecer informayoes 
de suporte sobre assuntos tratados em uma NBC T A. 

A60. Os apendices sao parte da aplica~ao e outros materiais explicativos. A finalidade e uso pretendido de urn 
apendice sao explicados no corpo da NBC T A relacionada, no titulo ou na introdu~ao do proprio 
apendice. 

A61. 0 material introdut6rio pode incluir, conforme necessaria, assuntos para explicar: 

a finalidade e alcance da NBC T A, inclusive a maneira como ela se relaciona com outras NBC TAs; 
o assunto da NBC T A; 
as respectivas responsabilidades do auditor e de outros em relayao ao assunto da NBC T A; 
o contexto no qual se insere a NBC T A. 

A62. Uma NBC TA pode incluir, em se~ao separada, sob o titulo "Definiyc)es", uma descriyao dos significados 
atribuidos a certos termos para fins das NBC T As. Elas sao fomecidas para auxiliar na aplicayao e 
interpretayao consistentes das NBC T As, e nao se destinam a passar por cima de definiy5es que possam 
ser estabelecidas para outras finalidades, seja em lei, regulamenta~ao ou outros. Salvo indicayao em 
contrario, os termos devem ter os mesmos significados ao Iongo de todas as NBC TAs. Tambem inclui 
descri~oes de outros termos encontrados nas NBC T As para auxiliar na interpretayao e traduyao comuns e 
consistentes. 

A63. Quando apropriado, considera~oes adicionais especificas para auditorias de entidades de pequeno porte e 
auditorias de entidades do setor publico sao incluidas na aplica~ao e outros materiais explicativos de uma 
NBC T A. Essas considerayoes adicionais ajudam na aplica~ao dos requisitos da NBC T A na auditoria de 
tais entidades. Contudo, elas nao limitam nero reduzem a responsabilidade do auditor de aplicar e cumprir 
com as exigencias das NBC T As. 

Consideray5es especificas para entidade de pequeno porte 

A64. Para fins de especificayao das considera~oes adicionais para auditorias de entidades de pequeno porte, 
uma "entidade de pequeno porte" refere-se a entidade que geralmente possui caracteristicas qualitativas 
como: 

(a) concentrayao de propriedade e administrayao em pequeno numero de individuos (freqiientemente 
urn unico individuo, uma pessoa natural ou outra empresa que controle a entidade, contanto que o 
proprietario exiba as caracteristicas qualitativas relevantes); e 

(b) uma ou mais das seguintes situay5es: 

(i) transayc)es diretas ou nao complicadas; 
(ii) manutenyao de registros simples; 
(iii) poucas linhas de neg6cios e poucos produtos dentro das linhas de neg6cios; 
(iv) poucos controles intemos; 
(v) poucos niveis de administrayao com responsabilidade por uma ampla serie de controles; 

ou 
(vi) poucos empregados, muitos deles com uma ampla serie de funyoes. 

Essas caracteristicas qualitativas nao sao exaustivas, nero exclusivas de entidades de pequeno porte, e 
essas entidades nao exibem necessariamente todas elas. 

A65. As considera~oes especificas para entidades de pequeno porte incluidas nas NBC T As foram 
desenvolvidas tendo em mente primariamente entidades nao listadas em bolsa. Algumas das 
considerayoes, porem, podem ser uteis em auditorias de entidades abertas de pequeno porte. 
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A66. As NBC TAs se referem ao proprietario de uma entidade de pequeno porte que esta envolvido no dia-a
dia da administravao da entidade como "s6cio-diretor" ou "s6cio-gerente". 

Objetivos formulados em NBC TAs individuais (ver item 21) 

A67. Cada NBC TA contem urn ou mais objetivos que fomecem urn vinculo entre as exigencias e os objetivos 
gerais do auditor. Os objetivos nas NBC TAs individuais servem para focar o auditor no resultado 
desejado da NBC T A, ao mesmo tempo em que sao especificos o suficiente para auxiliar o auditor a: 

entender o que precisa ser atingido e, quando necessaria, o meio apropriado de faze-lo; e 
decidir se algo mais precisa ser feito para que sejam cumpridos nas circunstancias especificas 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 urn objetivo individual esta igualmente sujeita as limitat;:oes inerentes da 
auditoria. 

A69. Ao usar os objetivos, exige-se que o auditor considere as inter-relavoes entre as NBC TAs. Isso porque, 
como indicado no item A53, as NBC T As tratam, em alguns casos, de responsabilidades gerais e, em 
outras, da aplica~ao dessas responsabilidades a t6picos especificos. Por exemplo, esta Norma exige que o 
auditor adote postura de ceticismo profissional; isso e necessitrio em todos os aspectos do planejamento e 
execuvao de uma auditoria, mas nao se repete como requisito de cada NBC TA. Em urn nivel mais 
detalhado, a NBC TA 315 e a NBC TA 330 contem, entre outros aspectos, objetivos e requisitos que 
tratam das responsabilidades do auditor na identificat;:ao e avaliat;:ao dos riscos de distort;:ao relevante e 
pelo planejamento e execut;:ao de procedimentos adicionais de auditoria para responder aos riscos 
avaliados, respectivamente. Esses objetivos e requisitos sao aplicados ao longo de toda a auditoria. Por 
exemplo, a NBC T A 540 pode se estender quanto a maneira como os objetivos e os requisitos das normas 
como a NBC T A 315 e a NBC T A 330 devem ser aplicadas em relat;:ao ao tema da normas de auditoria, 
mas nao os repete. Assim, no cumprimento do objetivo formulado na NBC TA 540, o auditor considera 
os objetivos e requisitos de outras NBC T As relevantes. 

Uso dos objetivos para determinar a necessidade de procedimentos adicionais de auditoria (ver item 2l(a)) 

A70. Os requisitos das NBC TAs sao planejados para possibilitar ao auditor cumprir os objetivos especificados 
nas NBC T As e, com isso, os objetivos gerais do auditor. Espera-se, portanto, a aplicat;:ao apropriada dos 
requisitos das NBC T As pelo auditor, para a obtent;:ao de uma base suficiente para o cumprimento dos 
objetivos pelo auditor. Contudo, como as circunstancias dos trabalhos de auditoria variam amplamente e 
todas as circunstancias nao podem ser antecipadas, 0 auditor e responsavel pela determinavao dos 
procedimentos de auditoria necessarios para satisfazer os requisitos das NBC T As e cumprir os objetivos. 
Nas circunstancias do trabalho, pode haver assuntos especificos que exigem que o auditor execute 
procedimentos de auditoria, alem daqueles exigidos pelas NBC TAs, para cumprir os objetivos 
especificados nas NBC T As. 

Uso dos objetivos para avaliar se foi obtida evidencia de auditoria apropriada e suficiente (ver item 21(b)) 

A71. Exige-se que o auditor use os objetivos para avaliar se foi obtida evidencia de auditoria apropriada e 
suficiente no contexto dos objetivos gerais do auditor. Se, como resultado, o auditor concluir que a 
evidencia de auditoria nao e suficiente e apropriada, entao, o auditor pode seguir uma ou mais das 
seguintes abordagens, para cumprir a exigencia do item 21(b): 

avaliar se foi, ou sera, obtida evidencia de auditoria relevante como resultado do cumprimento de 
outras NBC T As; 
estender o trabalho executado ao aplicar uma ou mais exigencias; ou 
executar outros procedimentos julgados pelo auditor como necessitrios nas circunstancias. 

Quando nenhum dos procedimentos acima seja pratico ou possivel nas circunstancias, o auditor nao sera 
capaz de obter evidencia de auditoria apropriada e suficiente e as NBC T As exigem que ele determine o 
efeito disso no seu relat6rio ou sobre a sua capacidade de completar o trabalho. 
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Conformidade com requisitos relevantes 

Requisitos relevantes (ver item 22) 

A72. Em alguns casos, uma NBC TA (e, portanto, todos os seus requisitos) pode nao ser relevante nas 
circunstancias. Por exemplo, se a entidade nao tern a fi.m~ao de auditoria intema, nenhum aspecto da NBC 
TA 610- Utiliza~ao do Trabalho de Auditoria Intema e relevante. 

A73. Pode haver requisitos condicionais em uma NBC TA relevante. Tal requisito e relevante quando as 
circunstancias contempladas na exigencia sao aplicaveis e a condiyao existe. Em geral, a natureza 
condicional da exigencia sera explicita ou implicita, por exemplo: 

0 requisito de modificar a opiniao do auditor se houver uma limitacao de alcance (NBC T A 705 -
Modificac<>es na Opiniao do Auditor Independente) representa uma exigencia condicional explicita. 
0 requisito de comunicar aos responsaveis pela govemanca (NBC TA 265 - Comunicacao de 
Deficiencias do Controle Intemo ), as deficiencias significativas no controle intemo identificadas 
durante a auditoria, depende da existencia dessas deficiencias significativas serem identificadas. De 
forma similar, a exigencia de obtencao de evidencia de auditoria apropriada e suficiente no que se 
refere a apresentacao e divulga~ao da informacao de segmentos em conformidade com a estrutura de 
relat6rio financeiro aplicavel (NBC TA 501 - Evidencia de Auditoria- Consideracoes Especificas 
para Itens Selecionados) depende de ser tal divulgacao permitida ou exigida pela estrutura. Elas 
representam exigencias condicionais implicitas. 

Em alguns casos, o requisito pode ser expresso como sendo condicional a uma lei ou regulamenta~ao 
aplicavel. Por exemplo, o auditor pode ser requerido a renunciar ao trabalho de auditoria, quando a 
renuncia seja possivel de acordo com a lei ou regulamentacao aplicavel, ou o auditor pode ser requerido a 
fazer algo, exceto se proibido por lei ou regulamentayao. A permissao legal ou regulat6ria ou proibicao 
pode ser explicita ou implicita. 

Abandono de requisito (ver item 23) 

A74. A NBC TA 230 estabelece requisitos de documentacao nas circunstancias excepcionais em que o auditor 
afasta-se de urn requisito relevante (NBC TA 230, item 12). As NBC TAs nao requerem o atendimento de 
exigencia que nao e relevante nas circunstancias da auditoria. 

Falha no cumprimento de urn objetivo (ver item 24) 

A75. A conclusao de que urn objetivo foi cumprido ou nao e urn assunto que requer julgamento profissional do 
auditor. Esse julgamento leva em conta os resultados dos procedimentos de auditoria executados no 
cumprimento das exigencias das NBC TAs, e a avaliacao do auditor quanto a obtenyao ou nao de 
evidencia de auditoria apropriada e suficiente e se ha algo mais que precisa ser feito nas circunstancias 
especificas da auditoria para o cumprimento dos objetivos formulados nas NBC T As. Portanto, 
circunstancias que podem dar origem a uma falha no cumprimento de urn objetivo incluem aquelas que: 

impedem o auditor de cumprir com requisitos relevantes de uma NBC T A; 
• tern como resultado nao ser praticavel ou possivel para o auditor executar os procedimentos 

adicionais de auditoria ou obter evidencias de auditoria adicionais, como determinado a partir do uso 
dos objetivos, em conformidade como item 21, por exemplo, devido a limitacao nas evidencias de 
auditoria disponiveis. 

A76. A documentacao de auditoria que cumpre as eXIgenctas da NBC TA 230 e as exigencias de 
documentayao especificas de outras NBC T As relevantes fomecem evidencias da base do auditor para 
uma conclusao a respeito do cumprimento dos objetivos gerais do auditor. Embora seja desnecessario que 
o auditor documente separadamente (em uma lista de verificacao, por exemplo) o cumprimento de 
objetivos individuais, a documentacao de uma falha em cumprir urn objetivo o ajuda a avaliar se tal falha 
o impediu de cumprir os respectivos objetivos gerais de auditoria. 
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RESOLU<;AO CFC N'. 1.207/09 

legais e regimentais, 

Aprova a NBC TA 240 - Responsabilidade do Auditor em 
Rela9tio a Fraude, no Contexto da Auditoria de 
Demonstra9iJes Contabeis. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas atribuiyoes 

CONSIDERANDO o processo de convergencia das Normas Brasileiras de 
Contabilidade aos padroes internacionais; 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade e membro associado da 
IF AC- Federayao Internacional de Contadores; 

CONSIDERANDO a Politica de Traduyao e Reproduyao de Normas, emitida pela 
IF AC em dezembro de 2008; 

CONSIDERANDO que a IF AC, como parte do serviyo ao interesse publico, 
recomenda que seus membros e associados realizem a traduyao das suas normas internacionais e demais 
publicayaes; 

CONSIDERANDO que mediante acordo firmado entre as partes, a IF AC autorizou, 
no Brasil, como tradutores das suas normas e publicayoes, o Conselho Federal de Contabilidade e o ffiRACON -
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil; 

CONSIDERANDO que a IF AC, conforme cessao de direitos firmado, outorgou aos 
6rgaos tradutores os direitos de realizar a traduyao, publicac;:ao e distribuiyao das normas internacionais 
impressas e em formato eletronico, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Aprovar a NBC TA 240 - "Responsabilidade do Auditor em Relayao a 
Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrayoes Contabeis", elaborada de acordo com a sua equivalente 
internacional ISA 240. 

Art. 2°. Esta Resoluyao entra em vigor nos exercicios iniciados em ou ap6s 1°. de 
janeiro de 2010. 

Art. 3°. Observado o disposto no art. 3° da Resoluyao CFC n° 1.203/09, ficam 
revogadas a partir de 1°. de janeiro de 2010 as disposiyaes em contritrio nos termos do art. 4° da mesma 
resoluyao. 

Ata CFC n°. 931 

Brasilia, 27 de novembro de 2009. 

Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim 
Presidente 
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Introdu~ao 

Alcance 

1. Esta Norma trata da responsabilidade do auditor no que se refere a fraude na auditoria de demonstrac;:oes 
contitbeis. Especificamente, detalha a forma como a NBC T A 315 - Identificac;:ao e Avaliac;:ao dos Riscos 
de Distorc;:ao Relevante por meio do Entendimento da Entidade e de seu Ambiente e a NBC TA 330-
Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados devem ser aplicadas em relac;:ao aos riscos de distorc;:ao 
relevante decorrente de fraude. 

Caracteristicas da fraude 

2. As distoryees nas demonstrac;:oes contabeis podem originar-se de fraude ou erro. 0 fator distintivo entre 
fraude e erro esta no fato de ser intencional ou nao intencional a ac;:ao subjacente que resulta em distorc;:ao 
nas demonstrac;:oes contabeis. 

3. Embora a fraude constitua urn conceito juridico amplo, para efeitos das normas de auditoria, o auditor 
esta preocupado com a fraude que causa distoryao relevante nas demonstrac;:oes contabeis. Dois tipos de 
distoryees intencionais sao pertinentes para o auditor - distoryees decorrentes de informac;:oes contabeis 
fraudulentas e da apropriac;:ao indebita de ativos. Apesar de o auditor poder suspeitar ou, em raros casos, 
identificar a ocorrencia de fraude, ele nao estabelece juridicamente se realmente ocorreu fraude ( ver itens 
A1 aA6). 

Responsabilidade pela preven~ao e detec~ao da fraude 

4. A principal responsabilidade pela prevenyao e detecc;:ao da fraude e dos responsaveis pela governanc;:a da 
entidade e da sua administrac;:ao. E importante que a administrac;:ao, com a supervisao geral dos 
responsaveis pela governanc;:a, enfatize a prevenc;:ao da fraude, o que pode reduzir as oportunidades de sua 
ocorrencia, e a dissuasao da fraude, o que pode persuadir os individuos a nao perpetrar fraude por causa 
da probabilidade de detecc;:ao e punic;:ao. Isso envolve urn compromisso de criar uma cultura de 
honestidade e comportamento etico, que pode ser reforc;:ado por supervisao ativa dos responsaveis pela 
governanya. A supervisao geral por parte dos responsaveis pela governanc;:a inclui a considerac;:ao do 
potencial de burlar controles ou de outra influencia indevida sobre o processo de elaborayao de 
informac;:oes contabeis, tais como tentativas da administrac;:ao de gerenciar os resultados para que 
influenciem a percepc;:ao dos analistas quanto a rentabilidade e desempenho da entidade. 

Responsabilidade do auditor 

5. 0 auditor que realiza auditoria de acordo com as normas de auditoria e responsavel por obter seguranc;:a 
razoavel de que as demonstrac;:oes contabeis, como urn todo, niio contem distoryees relevantes, causadas 
por fraude ou erro. Conforme descrito na NBC TA 200, devido as limitac;:oes inerentes da auditoria, hit 
urn risco inevitavel de que algumas distorc;:oes relevantes das demonstrac;:oes contabeis podem nao ser 
detectadas, apesar de a auditoria ser devidamente planejada e realizada de acordo com as normas de 
auditoria (NBC T A 200, item 51). 

6. Como descrito na NBC TA 200, item 51, os efeitos potenc1a1s das limitayoes inerentes sao 
particularmente significativas no caso da distorc;:ao resultar de fraude. 0 risco de niio ser detectada uma 
distoryao relevante decorrente de fraude e mais alto do que 0 risco de nao ser detectada uma fraude 
decorrente de erro. Isso porque a fraude pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente 
organizados, destinados a oculta-la, tais como falsificac;:ao, omissiio deliberada no registro de operac;:oes 
ou prestayiio intencional de falsas representayoes ao auditor. Tais tentativas de ocultac;:ao podem ser ainda 
mais dificeis de detectar quando associadas a urn conluio. 0 conluio pode levar o auditor a acreditar que a 
evidencia e persuasiva, quando, na verdade, ela e falsa. A capacidade do auditor de detectar uma fraude 
depende de fatores como a habilidade do perpetrador, a freqiiencia e a extensao da manipulac;:ao, o grau de 
conluio, a dimensao relativa dos valores individuais manipulados e a posic;:ao dos individuos envolvidos. 
Embora o auditor possa ser capaz de identificar oportunidades potenciais de perpetrac;:ao de fraude, e 
dificil para ele determinar se as distoryees em areas de julgamento como estimativas contabeis foram 
causadas por fraude ou erro. 
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7. Alem disso, o risco do auditor nao detectar uma distoryao relevante decorrente de fraude da administrayao 
e maior do que no caso de fraude cometida por empregados, porque a administrayao frequentemente tern 
condiyoes de manipular, direta ou indiretamente, os registros contabeis, apresentar informayoes contabeis 
fraudulentas ou burlar procedimentos de controle destinados a prevenir fraudes semelhantes, cometidas 
por outros empregados. 

8. Na obtenyao de seguranya razoavel, o auditor tern a responsabilidade de manter atitude de ceticismo 
profissional durante a auditoria, considerando o potencial de burlar os controles pela administrayao, e de 
reconhecer o fato de que procedimentos de auditoria eficazes na detecyao de erros podem nao ser eficazes 
na detecyao de fraude. Os requerimentos desta Norma destinam-se a auxiliar o auditor na identificayao e 
avaliayao dos riscos de distoryao relevante decorrente de fraude e na elaborayao de procedimentos para 
detectar tal distoryao. 

Data de vigencia 

9. Esta Norma e aplicavel para auditoria de demonstrayoes contabeis dos periodos que se iniciem em ou 
ap6s 1°. dejaneirode2010. 

Objetivo 

10. Os objetivos do auditor sao: 

(a) identificar e avaliar os riscos de distoryao relevante nas demonstrayoes contabeis decorrente de 
fraude; 

(b) obter evidencias de auditoria suficientes e apropriadas sobre os riscos identificados de distoryao 
relevante decorrente de fraude, por meio da definiyao e implantayao de respostas apropriadas; e 

(c) responder adequadamente face a fraude ou a suspeita de fraudes identificada durante a auditoria. 

Defini~oes 

11. Para efeito desta Norma, os termos abaixo tern os seguintes significados: 

Fraude e 0 ato intencional de urn ou mais individuos da administrayaO, dos responsaveis pela governanya, 
empregados ou terceiros, que envolva dolo para obtenyao de vantagem injusta ou ilegal. 

Fatores de risco de jraude sao eventos ou condiyoes que indiquem incentive ou pressao para que a fraude 
seja perpetrada ou ofereyam oportunidade para que ela ocorra. 

Requisitos 

Ceticismo profissional 

12. Nos termos da NBC TA 200, item 15, o auditor deve manter postura de ceticismo profissional durante a 
auditoria, reconhecendo a possibilidade de existir distoryao relevante decorrente de fraude, nao obstante a 
experiencia passada do auditor em relayao a honestidade e integridade da administrayao e dos 
responsaveis pela governanya da entidade (ver itens A7 a A8). 

13. A nao ser que existam razoes para crer o contrario, o auditor deve aceitar os registros e os documentos 
como legitimos. Caso as condiyoes identificadas durante e auditoria levem o auditor a acreditar que urn 
documento pode nao ser autentico ou que os termos no documento foram modificados sem que o fato 
fosse revelado ao auditor, este deve investigar o caso (ver item A9). 

14. Quando as respostas as indagayaes junto a administrayaO OU aos responsaveis pela governanya sao 
inconsistentes, o auditor deve investigar as inconsistencias. 

Discussao entre a equipe de trabalho 

15. A NBC TA 315 requer a discussao entre os membros da equipe de trabalho e que o s6cio (ou responsavel 
tecnico) do trabalho determine os assuntos que devem ser comunicados aos membros da equipe nao 
envolvidos na discussao. Essa discussao deve enfatizar especialmente como e em que pontos as 
demonstray()es contabeis da entidade sao suscetiveis de distoryao relevante decorrente de fraude, 



66 

inclusive como a fraude pode ocorrer. A discussao deve ocorrer deixando de lado a possivel convic9ao 
dos membros da equipe de trabalho de que a administra9ao e os responsitveis pela governan9a sao 
honestos e integros (ver itens AIO e All). 

Procedimentos de avalia~iio de risco e atividades relacionadas 

16. Ao aplicarem os procedimentos de avalia9ao de risco e atividades relacionadas para conhecer a entidade e 
o seu ambiente, inclusive o seu controle interno, requeridos pela NBC TA 315, itens 5 a 24, o auditor 
deve aplicar os procedimentos previstos nos itens 17 a 24 para obter as informa9oes a serem usadas na 
identifica9ao de riscos de distor9ao relevante decorrente de fraude. 

Administra9ao e outros responsitveis na entidade 

17. 0 auditor dever fazer indaga9oes a administra9ao relacionadas com: 

(a) avalia9ao pela administra9ao do risco de que as demonstra9oes contitbeis contenham distor9<>es 
relevantes decorrente de fraudes, inclusive a natureza, extensao e freqiiencia de tais avalia9oes 
(ver itens A12 e A13); 

(b) o processo da administra9ao para identificar e responder aos riscos de fraude na entidade, 
inclusive quaisquer riscos de fraude especificos identificados pela administra9a0 ou que foram 
levados ao seu conhecimento, ou tipos de opera9oes, saldos contabeis ou divulga9oes para os 
quais e provitvel existir risco de fraude (ver item A14); 

(c) comunicayao da administra9ao, se houver, aos responsaveis pela governan9a em rela9ao aos 
processos de identifica9ao e resposta aos riscos de fraude na entidade; e 

(d) comunicayao da administra9ao, se houver, aos empregados em rela9ao as suas visoes sobre 
pritticas de neg6cios e comportamento etico. 

18. 0 auditor deve fazer indaga9oes a administra9ao e outros responsitveis da entidade, conforme apropriado, 
para determinar se eles tern conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indicios de fraude, que 
afetem a entidade (ver itens A15 a A17). 

19. Em rela9ao as entidades que tern uma fun9ao de auditoria interna, o auditor independente deve fazer 
indaga9oes aos seus responsaveis para determinar se eles tern conhecimento de quaisquer casos reais, 
suspeitas ou indicios de fraude, que afetem a entidade, e obter o ponto de vista deles (auditores internos) 
sobre os riscos de fraude (ver item Al8). 

Responsitveis pela governanya 

20. A nao ser que os responsaveis pela governan9a estejam envolvidos na administra9ao da entidade (NBC 
TA 260 - Comunica9ao com os Responsitveis pela Governan9a, item 13), o auditor deve obter 
entendimento de como esses responsitveis fazem a supervisao geral dos processos da administra9ao para 
identificar e responder aos riscos de fraudes na entidade e do controle interno que a administra9ao 
implantou para mitigar esses riscos (ver itens Al9 a A21). 

21. Exceto nos casos em que os responsaveis pela governan9a estao envolvidos com a administra9ao da 
entidade, o auditor deve fazer indaga9oes junto aos responsaveis pela governan9a para determinar se eles 
tern conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indicios de fraude, que afetem a entidade. Essas 
indaga9oes servem, em parte, para corroborar as respostas as indaga9oes da administra9ao. 

Varia9ao inesperada ou nao usual identificada 

22. 0 auditor deve avaliar se varia9oes inesperadas ou nao usuais que foram identificadas durante a aplica9ao 
dos procedimentos de revisao analitica, inclusive aqueles relacionados com as receitas, podem indicar 
riscos de distor9ao relevante decorrente de fraude. 

Outras informa9oes 
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23. 0 auditor deve considerar se outras informa~es por ele obtidas indicam riscos de distor~ao relevante 
decorrente de fraude (ver item A22). 

Avalia~ao de fatores de risco de fraude 

24. 0 auditor deve avaliar se as informa~oes obtidas com outros procedimentos de avalia~ao de risco e 
atividades relacionadas realizadas indicam a presen~a de urn ou mais fatores de risco de fraude. Embora 
os fatores de risco de fraude nao indiquem necessariamente a sua efetiva existencia, eles muitas vezes 
estao presentes em ocorrencias de fraude e, portanto, podem indicar riscos de distor~ao relevante 
decorrente de fraude (ver itens A23 a A27). 

Identifica~ao e avalia~ao dos riscos de distor~ao relevante decorrente de fraude 

25. Nos termos da NBC TA 315, o auditor deve identificar e avaliar os riscos de distor~ao relevante 
decorrente de fraude no nivel das demonstra~es contabeis e no nivel das afirma~oes por tipo de 
opera~, saldo contabil e divulga~ao. 

26. Na identifica~ao e avalia~ao dos riscos de distor~ao relevante decorrente de fraude, o auditor deve, com 
base na presun~ao de que ha riscos de fraude no reconhecimento de receitas, avaliar que tipos de receita, 
opera~es ou afirma~oes de receita geram esses riscos. 0 item 47 especifica a docurilenta~ao requerida no 
caso em que o auditor conclui que a presun~ao nao e aplicavel nas circunstancias do trabalho e, portanto, 
nao identifica o reconhecimento de receitas como urn risco de distor~ao relevante decorrente de fraude 
(ver itens A28 a A30). 

27. 0 auditor deve tratar os riscos de distor~ao relevantes decorrentes de fraude avaliados como riscos 
significativos e, por conseguinte, na medida em que ainda nao tenha sido feito, o auditor deve obter 
entendimento dos respectivos controles da entidade, inclusive atividades de controle, que sao relevantes 
para tais riscos (ver itens A31 e A32). 

Respostas aos riscos avaliados de distor~ao relevante decorrente de fraude 

Respostas globais 

28. Nos termos da NBC TA 330, o auditor deve determinar respostas globais para tratar os riscos avaliados 
de distor~ao relevante decorrente de fraude nas demonstra~oes contabeis (ver item A33). 

29. Ao determinar respostas globais para enfrentar os riscos avaliados de distor~ao relevante nas 
demonstra~oes contabeis, o auditor deve: 

(a) alocar e supervisionar o pessoal, levando em conta o conhecimento, a aptidao e a capacidade dos 
individuos que assumirao responsabilidades significativas pelo trabalho, e avaliar os riscos de 
distor~ao relevante decorrente de fraude (ver itens A34 e A35); 

(b) avaliar se a sele~ao e a aplica~ao de politicas contabeis pela entidade, em especial as 
relacionadas com medi~oes subjetivas e transa~oes complexas, podem ser indicadores de 
informa~ao financeira fraudulenta decorrente de tentativa da administra~ao de manipular os 
resultados; e 

(c) incorporar elemento de imprevisibilidade na sele~ao da natureza, epoca e extensao dos 
procedimentos de auditoria (ver item A36). 

Procedimentos de auditoria em respostas aos riscos identificados de distor~ao relevante decorrente de fraude no 
nivel das afirma~oes 

30. Nos termos da NBC TA 330, o auditor deve desenhar e aplicar procedimentos adicionais de auditoria, 
cuja natureza, epoca e extensao respondam melhor aos riscos identificados de distor~ao relevante 
decorrente de fraude no nivel das afirma~oes (ver itens A37 a A40). 

Procedimentos de auditoria em resposta aos riscos relacionados com controles burlados pela administra~ao 
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3 L A administra~ao esta em posi~iio privilegiada para perpetrar fraudes em fun~iio de sua capacidade para 
manipular registros contabeis e elaborar demonstra~oes contabeis fraudulentas, burlando controles que 
sob outros aspectos parecem funcionar de forma efetiva. Embora o nivel do risco de burlar controles pela 
administra~iio varie de entidade para entidade, o risco, niio obstante, esta presente em todas as entidades. 
Como tal burla pode ocorrer de maneira imprevisivel, ela e urn risco de distor~iio relevante decorrente de 
fraude e, portanto, urn risco significativo. 

32. Independentemente da avalia~iio do auditor dos riscos de que a administra~iio burle controles, o auditor 
deve definir e aplicar procedimentos de auditoria para: 

(a) Testar a adequa~ao dos lan~amentos contabeis registrados no raziio geral e outros ajustes 
efetuados na elabor~iio das demonstra~oes contabeis. Ao definir e aplicar procedimentos de 
auditoria para tais testes, o auditor deve: 

(i) fazer indaga~es, junto a individuos envolvidos no processo de inform~iio financeira, a 
respeito de atividade inadequada ou niio usual referente ao processamento de 
lan~amentos contabeis e outros ajustes; 

(ii) selecionar lan~amentos contabeis e outros ajustes feitos no final do periodo sob exame; 
e 

(iii) considerar a necessidade de testar os lan~amentos contabeis e outros ajustes durante o 
periodo (ver itens A41 a A44). 

(b) Revisar estimativas contabeis em busca de vicios (criterios ou resultados tendenciosos) e avaliar 
se as circunstancias que geram esses vicios, se houver, representam risco de distor~iio relevante 
decorrente de fraude. Na execu~iio dessa revisiio, o auditor deve: 

(i) avaliar se os julgamentos e decisoes da administra~iio na determina~iio das estimativas 
contabeis incluidas nas demonstra~oes contabeis, mesmo que individualmente 
razoaveis, indicam uma possivel tendenciosidade da administr~iio da entidade que 
possa representar risco de distor~iio relevante decorrente de fraude. Em caso afirmativo, 
o auditor deve reavaliar as estimativas contabeis como urn todo; e 

(ii) efetuar uma revisiio retrospectiva dos julgamentos e premissas da administra~iio 
relativas a estimativas contabeis significativas refletidas nas demonstra~oes contabeis 
do exercicio anterior (ver itens A45 a A47). 

(c) Para opera~oes significativas fora do curso normal dos neg6cios da entidade, ou que de outro 
modo pare~am niio usuais, tendo em vista o entendimento da entidade e do seu ambiente e outras 
informa~oes obtidas pelo auditor durante a auditoria, ele deve avaliar se a justificativa de 
neg6cio das opera~oes (ou a ausencia dela) sugere que elas podem ter sido realizadas para gerar 
informa~oes contabeis fraudulentas ou para ocultar a apropria~iio indevida de ativos (ver item 
A48). 

3 3. 0 auditor deve determinar se, para responder aos riscos identificados da administra~iio vir a burlar os 
controles, o auditor precisa aplicar outros procedimentos de auditoria alem dos mencionados 
anteriormente (isto e, quando ha riscos adicionais especificos de que a administra~iio possa burlar os 
controles niio cobertos pelos procedimentos aplicados para atender as exigencias do item 32). 

Avalia~ao da evidencia de anditoria (ver item A49) 

34. 0 auditor deve avaliar se os procedimentos analiticos aplicados perto do final do periodo, na forma~iio da 
conclusiio global de que as demonstra~oes contabeis, como urn todo, estiio consistentes com o 
entendimento sobre a entidade e do seu ambiente obtido pelo auditor indicam urn risco anteriormente niio 
reconhecido de distor~o relevante decorrente de fraude (ver item ASO). 

35. Se o auditor identifica uma distor~iio, ele deve avaliar sea distor~iio e indicadora de fraude. Caso exista 
tal indicador, o auditor deve avaliar as implica~oes da distor~iio relativamente a outros aspectos da 
auditoria, em especial a confiabilidade das representa~oes da administra~iio, reconhecendo que 
dificilmente urn caso de fraude sera uma ocorrencia isolada (ver item A51). 
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36. Caso 0 auditor identifique uma distoryaO, seja relevante ou nao, e tiver razao para acreditar que e ou pode 
ser decorrente de fraude, com o envolvimento da administrayao (em especial da alta administrayao ), o 
auditor deve reavaliar a avaliayao dos riscos de distoryao relevante decorrente de fraude e do impacto 
resultante na natureza, epoca e extensao dos procedimentos de auditoria para responder aos riscos 
avaliados. Ao reconsiderar a confiabilidade da evidencia anteriormente obtida, o auditor tambem deve 
considerar se as circunstancias ou condiyoes indicam eventual conluio envolvendo empregados, diretores 
ou terceiros (ver item A52). 

37. Quando o auditor confirma ou nao esta em condivoes para concluir seas demonstravoes contabeis contem 
distorvoes relevantes decorrentes de fraude, o auditor deve avaliar as implicay()es para a auditoria (ver 
item A53). 

Auditor sem condi~oes de continuar o trabalho 

38. Se, como resultado de uma distorvao decorrente de fraude ou suspeita de fraude, o auditor encontrar 
circunstancias excepcionais que coloquem em duvida sua capacidade de continuar a realizar a auditoria, 
este deve: 

(a) determinar as responsabilidades profissionais e legais aplicaveis a situayao, inclusive se e 
necessario ou nao 0 auditor informar a pessoa ou pessoas que aprovaram a contratayao da 
auditoria ou, em alguns casos, as autoridades reguladoras. No Brasil, existem obrigayoes 
determinadas pelas autoridades reguladoras; 

(b) considerar se seria apropriado o auditor retirar-se do trabalho, quando essa saida for possivel 
conforme a lei ou regulamentayao aplicavel; e 

(c) caso o auditor se retire: 

(i) discutir com pessoa no nivel apropriado da administravao e com os responsaveis pela 
governanya a saida do auditor do trabalho e as razoes para a interrupyao; e 

(ii) determinar se existe exigencia profissional ou legal de comunicar a retirada do auditor 
do trabalho e as razoes da saida a pessoa ou pessoas que contrataram a auditoria ou, em 
alguns casos, as autoridades reguladoras (ver itens A54 a A57). 

Representa~oes da administra~ao 

39. 0 auditor deve obter representavoes da administrayao e, quando apropriado, dos responsaveis pela 
governanya, de que: 

(a) eles reconhecem sua responsabilidade pelo desenho, implementayao e manutenyao do controle 
interno de prevenyao e detecvao de fraude; 

(b) eles revelaram ao auditor os resultados da avaliavao do risco da administrayao de que as 
demonstray()es contabeis podem ter distorvoes relevantes decorrentes de fraude; 

(c) eles revelaram ao auditor seu conhecimento sobre a suspeita ou ocorrencia de fraude afetando a 
entidade, envolvendo: 

(i) a administravao; 

(ii) empregados com funvoes significativas no controle interno; ou 

(iii) outros cuja fraude poderia ter efeito relevante nas demonstray()es contabeis; e 

(d) eles revelaram ao auditor seu conhecimento de quaisquer suspeitas ou indicios de fraude que 
afetassem as demonstravoes contabeis da entidade, comunicadas por empregados, ex
empregados, analistas, 6rgaos reguladores ou outros (ver itens A58 e A59). 
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Comunica~oes a administra~io e aos responsaveis pela governan~ 

40. Caso o auditor tenha identificado uma fraude ou obtido informayoes que indiquem a possibilidade de 
fraude, o auditor deve comunicar estes assuntos tempestivamente a pessoa de nivel apropriado da 
administrayao que tern a responsabilidade primordial de prevenir e detectar fraude em assuntos relevantes 
no ambito de suas responsabilidades (ver item A60). 

41. A menos que todos os responsaveis pela governanya estejam envolvidos na administrayao da entidade, se 
o auditortiver identificado ou suspeitar de fraude envolvendo: 

(a) a administrayao; 

(b) empregados com funyoes significativas no controle interno; ou 

(c) outros, cujas fraudes gerem distoryao relevante nas demonstrayoes contabeis, o auditor deve 
comunicar tempestivamente esses assuntos aos responsaveis pela governanya. Caso o auditor 
suspeite de fraude envolvendo a administrayao, o auditor deve comunicar essas suspeitas aos 
responsaveis pela governanya e discutir com eles a natureza, epoca e extensao dos 
procedimentos de auditoria necessarios para concluir a auditoria (ver itens A61 a A63). 

42. Nos termos da NBC T A 260, o auditor deve comunicar aos responsaveis pela governanya quaisquer 
outros assuntos relacionados a fraudes que, no seu julgamento, sao relevantes para suas responsabilidades 
(ver item A64). 

Comunica~oes as autoridades reguladoras e de controle 

43. Caso o auditor tenha identificado ou suspeite de fraude, deve determinar se ha responsabilidade de 
comunicar a ocorrencia ou suspeita a urn terceiro fora da entidade. Embora o dever profissional do auditor 
de manter a confidencialidade da informayao do cliente possa impedir que tais informayoes sejam dadas, 
as responsabilidades legais do auditor podem sobrepor-se ao dever de confidencialidade em algumas 
situayoes (ver itens A65 a A67). 

Documenta~io 

44. 0 auditor deve incluir a seguinte documentayao de auditoria no entendimento da entidade e seu ambiente 
e a avaliayao dos riscos de distoryao relevante pelo auditor, exigida pela NBC T A 315: 

(a) as decisoes significativas tomadas durante a discussao com a equipe de trabalho em relayao a 
suscetibilidade das demonstrayoes contabeis da entidade a distoryao relevante decorrente de 
fraude;e 

(b) os riscos identificados e avaliados de distoryao relevante decorrentes de fraude no ambito das 
demonstrayoes contabeis e das afrrmayoes. 

45. 0 auditor deve incluir a seguinte documentayao de auditoria para as respostas do auditor aos riscos 
avaliados de distoryao relevante requerida pela NBC TA 330: 

(a) as respostas globais aos riscos avaliados de distoryao relevante decorrente de fraude no ambito 
das demonstrayoes contabeis, e a natureza, epoca e extensao dos procedimentos de auditoria, 
alem da ligayao entre esses procedimentos e os riscos avaliados de distoryao relevante decorrente 
de fraude nas afrrmayoes; e 

(b) os resultados dos procedimentos de auditoria, inclusive os desenhados para monitorar o risco de 
a administrayao burlar controles. 

46. 0 auditor deve incluir na documentayao de auditoria as comunicayoes sobre fraude feitas a administrayao, 
aos responsaveis pela governanya, aos 6rgaos reguladores e outros. 
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47. Se o auditor conclui que a presun~ao de risco de distor~iio relevante decorrente de fraude relacionada ao 
reconhecimento de receita nao e aplicavel nas circunstancias do trabalho, o auditor deve incluir na 
documenta~ao de auditoria as razoes dessa conclusao. 

Aplica~io e outros materiais explicativos 

Caracteristicas da fraude (ver item 3) 

AI. A fraude, seja na forma de informa~oes contabeis fraudulentas ou de apropria~ao indevida de ativos, 
envolve o incentivo ou a pressao para que ela seja cometida, uma oportunidade percebida para tal e 
alguma racionalidade (ou seja, dar razoabilidade a algo falso) do ato. Por exemplo: 

• Pode existir incentivo ou pressao para a informa~ao financeira fraudulenta quando a administra~ao 
sofre pressao, de fontes extemas ou intemas, para alcan~ar metas de ganhos ou resultados 
financeiros previstos (e talvez irrealistas)- em especial porque as conseqiiencias do insucesso no 
cumprimento dos objetivos financeiros para a administra~ao podem ser significativas. Do mesmo 
modo, os individuos podem ter urn incentivo para se apropriarem de ativos porque, por exemplo, 
estao vivendo alem de suas possibilidades. 

• Pode haver uma oportunidade percebida de perpetrar uma fraude quando urn individuo acredita 
que o controle intemo pode ser burlado, por exemplo, porque ele ocupa urn cargo de confian~a ou 
tern conhecimento de deficiencias especificas no controle intemo. 

• Os individuos podem ser capazes de racionalizar e perpetrar urn ato fraudulento. Algumas pessoas 
tern uma postura, carater OU valores eticos que OS levam a perpetrar urn ato desonesto de forma 
consciente e intencional. Entretanto, mesmo individuos normalmente honestos podem perpetrar 
uma fraude em ambiente em que sejam suficientemente pressionados. 

A2. A informa~ao financeira fraudulenta envolve distor~oes intencionais, inclusive omissoes de valor ou 
divulga~oes nas demonstra~oes contabeis para enganar os usuarios destas. Ela pode ser causada pelas 
tentativas da administra~ao de manipular os ganhos de modo a enganar os usuarios das demonstra~oes 
contabeis, influenciando suas percep~oes do desempenho e da lucratividade da entidade. Essa 
manipula~ao de ganhos pode come~ar com pequenos atos ou com o ajuste inadequado de premissas e 
mudan~as de julgamento pela administra~ao. Pressoes e incentivos podem levar tais atos a crescer a ponto 
de resultarem em informa~ao financeira fraudulenta. Essa situa~ao pode ocorrer quando, decorrem de 
pressoes para atender as expectativas do mercado ou a urn desejo de maximizar a renumera~ao baseada 
em desempenho, a administra~ao assume posi~oes que fazem com que as informa~oes cont!ibeis 
fraudulentas provoquem distor~oes relevantes nas demonstra~oes contabeis. Em algumas entidades, a 
administrayiio pode ser motivada a reduzir os ganhos em valor relevante, para minimizar a tributa~ao ou 
inflar ganhos para garantir financiamentos bancarios. 

A3. Informa~oes contabeis fraudulentas podem decorrer do seguinte: 

• Manipula~ao, falsifica~ao (inclusive de assinatura) ou altera~ao de registros contabeis ou 
documentos comprobat6rios que serviram de base a elabora~ao de demonstra~oes contabeis. 

• Mentira ou omissao intencional nas demonstra~oes contabeis de eventos, operay()es ou outras 
informa~oes significativas. 

• Aplicayiio incorreta intencional dos principios contabeis relativos a valores, classifica~ao, forma de 
apresenta~ao ou divulga~ao. 

A4. Muitas vezes as informa~oes contabeis fraudulentas envolvem a burla pela administra~ao de controles que 
aparentemente estao funcionando com eficacia. A administra~ao pode perpetrar fraude burlando controles 
por meio de tecnicas como: 

• Registrar lan~amentos ficticios no livro diario, em especial no final do periodo contabil, de forma a 
manipular resultados operacionais ou alca~ar outros objetivos. 

• Ajustar indevidamente as premissas e alterar os julgamentos utilizados para estimar saldos 
contabeis. 

• Omitir, antecipar ou atrasar o reconhecimento, nas demonstra~oes contabeis, de eventos e 
opera~oes que tenham ocorrido durante o periodo das demonstra~oes contabeis que estao sendo 
apresentadas. 

• Ocultar ou nao divulgar fatos que possam afetar os valores registrados nas demonstra~oes 
contabeis. 

• Contratar opera~es complexas, que sao estruturadas para refletir erroneamente a situa~ao 
patrimonial ou o desempenho da entidade. 
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• Alterar registros e condiyaes relacionados a operayaes significativas e nao usuais. 

AS. A apropriayao indevida de ativos envolve o roubo de ativos da entidade e, muitas vezes, e perpetrada por 
empregados em valores relativamente pequenos e irrelevantes. Entretanto, tambem pode envolver a 
administrayao, que geralmente tern mais possibilidades de disfaryar ou ocultar a apropriayao indevida, de 
forma dificil de detectar. A apropriayao indevida de ativos pode ser conseguida de varias formas, 
incluindo: 

• Fraudar documentos (por exemplo, apropriando-se de valores cobrados ou desviando valores 
recebidos relativos a contas ja baixadas para as suas contas bancarias pessoais). 

• Furtar ativos fisicos ou propriedade intelectual (por exemplo, furtar estoques para uso pessoal ou 
venda, roubar sucata para revenda, entrar em conluio com concorrentes para repassar dados 
tecnol6gicos em troca de dinheiro ). 

• Fazer a entidade pagar por produtos e serviyos nao recebidos (por exemplo, pagamentos a 
fomecedores ficticios, propina paga por fomecedores aos compradores da entidade em troca de 
preyos inflacionados, pagamentos a empregados ficticios). 

• Utilizar ativos da entidade para uso pessoal (por exemplo, usar ativos da entidade como garantia 
de emprestimo pessoal ou a parte relacionada). 

A apropriayao indevida de ativos costuma ser acompanhada de registros ou documentos falsos ou 
enganosos, destinados a ocultar o desaparecimento dos ativos ou caucionados sem a devida autorizayao. 

Considerayoes especificas para entidade do setor publico 

A6. A responsabilidade do auditor do setor publico em relayao a fraude pode decorrer de lei, regulamentayao 
e outra autoridade aplicavel a entidade do setor publico ou separadamente cobertas pelo mandata do 
auditor. Portanto, a responsabilidade do auditor do setor publico pode nao estar limitada a considerayao 
dos riscos de distoryao relevante das demonstrayoes contabeis, podendo tambem incluir responsabilidade 
mais ampla pela considerayao dos riscos de fraude. 

Ceticismo profissional (ver itens 12 a 14) 

A7. Manter ceticismo profissional requer urn continuo questionamento sobre sea informayao e a evidencia de 
auditoria obtidas sugerem a possibilidade de distoryao relevante decorrente de fraude. Isso inclui 
considerar a confiabilidade da informayao a ser utilizada como evidencia de auditoria e os controles sobre 
sua elaborayao e manutenyao, quando for pertinente. Devido as caracteristicas da fraude, a postura de 
ceticismo profissional do auditor e particularmente importante quando se consideram os riscos de 
distoryao relevante decorrente de fraude. 

AS. Embora nao se espere que o auditor desconsidere a experiencia passada de honestidade e integridade da 
administrayao e dos responsaveis pela govemanya da entidade, seu ceticismo profissional e 
particularmente importante na considerayao dos riscos de distoryao relevante decorrente de fraude porque 
podem existir alterayoes nas circunstancias. 

A9. Conforme se explica na NBC TA 200, a auditoria realizada de acordo com as normas de auditoria 
raramente envolve a autenticayao de documentos, e nao se espera que o auditor seja treinado ou 
especializado em tal autenticayao. Contudo, quando o auditor identifica condiyoes que o levem a acreditar 
que urn documento pode nao ser autentico ou que os termos nele previstos foram modificados sem serem 
divulgados ao auditor, os procedimentos possiveis para a investigayao do fato podem incluir: 

• Confirmar diretamente com o terceiro. 
• Recorrer a urn perito para avaliar a autenticidade do documento. 

Discussiio entre a equipe de trabalho (ver item 15) 

A10. Discutir a suscetibilidade das demonstrayoes contabeis da entidade a distoryoes relevantes decorrente de 
fraude com a equipe de trabalho: 
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• Oferece aos membros mais experientes da equipe de trabalho a oportunidade de compartilhar suas 
perspectivas sobre como e quando as demonstra~oes contabeis podem ser suscetiveis de distor~ao 
relevante decorrente de fraude. 

• Permite ao auditor considerar uma resposta apropriada a tal suscetibilidade e definir quais 
membros da equipe de trabalho realizarao determinados procedimentos de auditoria. 

• Permite ao auditor determinar como os resultados dos procedimentos de auditoria serao 
compartilhados com a equipe de trabalho e como lidar com as alega~oes de fraude que possam vir 
ao conhecimento do auditor. 

All. A discussao pode incluir assuntos como: 

• Troca de ideias entre os membros da equipe de trabalho sobre como e onde acreditam que as 
demonstra~es contabeis da entidade podem ser suscetiveis de distor~ao relevante decorrente de 
fraude, como a administra~ao pode perpetrar e ocultar informa~oes contabeis fraudulentas e como 
os ativos da entidade podem ser subtraidos. 

• Considera~ao das circunstancias que podem indicar a manipula~ao de resultados e as praticas que 
podem ser adotadas para tal manipula~ao pela administra~ao e que podem gerar informa~oes 
contabeis fraudulentas. 

• Considera~ao dos fatores conhecidos, internos e externos, que afetam a entidade e podem criar 
incentivo ou pressao para que a administra~ao ou outras pessoas cometam fraude, que criam essa 
oportunidade e indicam uma cultura ou ambiente que permite a administra~ao ou outras pessoas 
racionalizar a perpetra~ao de fraudes. 

• Considera~ao do envolvimento da administra~ao na supervisao de empregados com acesso ao 
caixa ou outros ativos suscetiveis de apropria~ao indebita. 

• Considera~ao de quaisquer mudan~as nao usuais ou injustificadas no comportamento ou estilo de 
vida da administra~ao ou empregados, que tenham chegado ao conhecimento da equipe de 
trabalho. 

• Enfase na importancia de manter urn estado mental adequado durante a auditoria em rela~ao ao 
potencial de distor~ao relevante devido a fraude. 

• Considera~ao dos tipos de circunstancias que, se identificadas, podem indicar a possibilidade de 
fraud e. 

• Considera~ao de como urn elemento de imprevisibilidade sera incorporado na natureza, epoca e 
extensao dos procedimentos de auditoria a serem realizados. 

• Considera~ao dos procedimentos de auditoria que podem ser selecionados para responder a 
suscetibilidade das demonstra~oes contabeis da entidade a distor~ao relevante decorrente de fraude 
e se certos tipos de procedimentos de auditoria sao mais eficazes que outros. 

• Considera~ao de eventuais indicios de fraude que chegaram ao conhecimento do auditor. 
• Considera~ao do risco de que os controles sejam burlados pela administra~ao. 

Procedimentos de avalia~ao de riscos e atividades relacionadas 

Indaga~oes a administra~ao 

Avalia~ao da administra~ao do risco de distor~ao relevante decorrente de fraude (ver item 17(a)) 

A12. A administra~ao aceita responsabilidade pelo controle interno da entidade e pela elabora~o das 
demonstra~es contabeis da entidade. Por conseguinte, o auditor deve fazer indaga~oes junto a 
administra~ao sobre sua avalia~ao do risco de fraude e dos controles implantados para prevenir sua 
existencia e detecta-la. A natureza, extensao e periodicidade da avalia~ao de tal risco e dos controles pela 
administr~ao podem variar de entidade para entidade. Em algumas entidades, a administra~ao pode fazer 
avalia~oes detalhadas, em base continua ou como parte de monitoramento continuo. Em outras, a 
avalia~ao da administr~o pode ser menos estruturada e menos freqi.iente. A natureza, extensao e 
periodicidade dessa avalia~ao sao relevantes para o entendimento do ambiente de controle da entidade 
pelo auditor. Por exemplo, o fato de a administra~ao nao ter realizado uma avalia~ao do risco de fraude 
pode, em certas circunstancias, indicar que a administra~ao nao da importancia ao controle interno. 
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Consideray(ies especificas para entidade de pequeno porte 

A13. Em algumas entidades, em especial aquelas de pequeno porte, o foco da avaliayao da administrayao pode 
estar nos riscos de fraude por empregados ou apropriayao indebita de ativos. 

0 processo da administra9ao para identificar e responder aos riscos de fraude (ver item 17(b )) 

Al4. No caso de entidades com multiplos locais, os processos da administrayao podem incluir diferentes niveis 
de monitoramento nos estabelecimentos operacionais ou segmentos de neg6cio. A administra9ao tambem 
pode ter identificado estabelecimentos ou segmentos de neg6cio especificos nos quais e mais provavel a 
existencia de risco de fraude. 

Indagayao junto it administra9ao e outras pessoas na entidade (ver item 18) 

A15. As indagay(ies do auditor junto it administra9iio podem fomecer informa9oes uteis relativas aos riscos de 
distoryoes relevantes nas demonstra9oes contabeis decorrentes de fraudes perpetradas por empregados. 
Entretanto, e improvavel que essas indagayoes forneyam informayoes uteis em relayaO aos riscos de 
distoryao relevante nas demonstrayoes contabeis decorrentes de fraude cometida pela administra9ao. As 
indagayoes junto a outras pessoas da entidade podem oferecer uma oportunidade para que essas pessoas 
transmitam ao auditor informayoes que de outra forma nao seriam relatadas. 

Al6. Exemplos de outras pessoas da entidade junto as quais o auditor pode fazer indagayoes diretas sobre a 
existencia ou suspeita de fraude: 

• Pessoal operacional sem envolvimento direto no processo de elaborayao de informayao contabil. 
• Empregados com diferentes niveis de al9ada. 
• Empregados envolvidos na inicia9iio, processamento ou registro de operayoes complexas ou nao 

usuais e os que supervisam ou monitoram esses empregados. 
• Assessores juridicos intemos. 
• Diretor de etica ou equivalente. 
• Pessoa ou pessoas responsaveis por lidar com alegayoes de fraude. 

A17. A administrayao esta frequentemente em posiyao privilegiada para perpetrar fraudes. Por conseguinte, ao 
avaliar as respostas da administrayao its indagay(ies com uma atitude de ceticismo profissional, o auditor 
pode julgar necessaria corroborar as respostas com outras informayoes. 

Indagayao junto it auditoria intema (ver item 19) 

Al8. As NBC TAs 315 e 610 estabelecem exigencias e oferecem orientayao nas auditorias de entidades que 
tern a funyao de auditoria interna. Ao aplicar o requerido por essas NBC TAs, no contexto de fraude, o 
auditor pode fazer indagayoes sobre atividades especificas da auditoria intema, incluindo, por exemplo: 

• Os procedimentos aplicados, se for o caso, pelos auditores internes ao Iongo do exercicio para 
detectar fraude. 

• Se a administrayao respondeu satisfatoriamente a quaisquer fatos identificados por meio desses 
procedimentos. 

Obtenyao de entendimento da supervisao geral exercida pelos responsaveis pela govemanya (ver item 20) 

Al9. Os responsaveis pela governanya da entidade supervisionam os sistemas de monitoramento de risco, 
controle financeiro e conformidade com a lei. Em muitos paises, as pniticas de govemanya corporativa 
sao bern desenvolvidas e os respons{tveis pela governanya desempenham papel ativo na supervisao geral 
da avaliayao dos riscos de fraude e do controle interno relevante da entidade. Como a responsabilidade 
dos responsaveis pela governanya e pela administrayao pode variar de uma para outra entidade, e 
importante que o auditor entenda a respectiva responsabilidade para obter entendimento da supervisao 
geral exercida pelos individuos apropriados. (A NBC TA 260 discute com quem o auditor se comunica 
quando a estrutura de governanya da entidade nao esta bern definida). 

A20. 0 entendimento da supervisao geral exercida pelos responsaveis pel a govemanya pode oferecer subsidios 
sobre a suscetibilidade da entidade a fraude pela administrayao, a adequayao do controle interno face aos 
riscos de fraude e a competencia e integridade da administrayao. 0 auditor pode obter esse entendimento 
de varias maneiras, por exemplo, participando de reunioes onde ocorram tais discussoes, lendo atas de 
tais reunioes ou fazendo indagayoes junto aos encarregados da governanya. 
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Considera~toes especificas para entidade de pequeno porte 

A21. Em alguns casos, todos os respons{weis pela goveman~ta estao envolvidos na administra~tao da entidade. 
Este pode ser o caso em uma entidade de pequeno porte, na qual urn unico individuo administra a 
entidade e ninguem mais tern urn papel de goveman~ta. Nesses casos, normalmente nao hit nenhuma a~tao 
por parte do auditor porque nao hit supervisao geral separada da administracao. 

Consideracao de outras informacoes (ver item 23) 

A22. Atem das informacoes obtidas com a aplicacao de procedimentos analiticos, outras informacoes obtidas a 
respeito da entidade e do seu ambiente podem ser uteis na identificacao dos riscos de distorcao relevante 
decorrente de fraude. A discussao entre membros da equipe pode fomecer informacoes uteis para a 
identificacao de tais riscos. Alem disso, as informacoes obtidas nos processos de aceitacao e retencao do 
cliente pelo auditor, a experiencia conseguida em outros trabalhos executados para a entidade, por 
exemplo, revisao das informacoes contabeis intermediarias, podem ser relevantes na identificacao dos 
riscos de distorcao relevante decorrente de fraude. 

Avalia~tao dos fatores de risco de fraude (ver item 24) 

A23. 0 fato de que a fraude geralmente e oculta pode tomar muito dificil a sua deteccao. Contudo, o auditor 
pode identificar eventos ou condicoes que indiquem urn incentivo ou pressao para a fraude ou que 
constituam uma oportunidade para a fraude (fatores de risco de fraude). Por exemplo: 

• A necessidade de satisfazer as expectativas de terceiros para obter capital adicional pode criar 
pressao para a fraude. 

• A concessao de bOnus significativos, caso sejam cumpridas metas irreais de lucro, pode criar urn 
incentivo para se perpetrar uma fraude. 

• Urn ambiente de controle que nao e eficaz pode criar uma oportunidade para a fraude. 

A24. Nao e facil classificar os fatores de risco de fraude em ordem de importii.ncia. A significa~tao dos fatores 
de risco de fraude varia amplamente. Alguns destes fatores estao presentes em entidades nas quais 
condi~toes especificas nao apresentam riscos de distor~tao relevante. Portanto, determinar se urn fator de 
risco esta presente e se ele deve ser considerado na avaliacao dos riscos de distor~tao relevante das 
demonstracoes contabeis decorrente de fraude requer o exercicio do julgamento profissional. 

A25. Exemplos de fatores de risco de fraude relacionados a informacoes contabeis fraudulentas e apropriacao 
indevida de ativos sao apresentados no Apendice 1. Esses fatores de risco ilustrativos sao classificados 
com base em tres condi~toes que geralmente estao presentes quando hit fraude: 

• Incentivo ou pressao para perpetrar fraude. 
• Oportunidade percebida de cometer fraude. 
• Capacidade de racionalizar a acao fraudulenta. 

Fatores de risco que refletem uma atitude que permite a racionalizacao da acao fraudulenta podem nao ser 
suscetiveis de observacao pelo auditor. Contudo, o auditor pode tomar conhecimento da existencia de tais 
informacoes. Embora os fatores de risco de fraude descritos no Apendice 1 abranjam urn amplo leque de 
situa~toes que podem vir a ser enfrentadas pelos auditores, eles sao apenas exemplos e outros fatores de 
risco podem existir. 

A26. 0 tamanho, complexidade e caracteristicas de como esta formada a propriedade da entidade tern 
influencia significativa na consideracao dos fatores de risco de fraude relevantes. Por exemplo, no caso de 
entidade de grande porte, pode haver fatores que geralmente limitam a conduta impr6pria da 
administracao, como: 

• Supervisao geral eficaz pelos responsaveis pela govemanca. 
• Area de auditoria intema eficaz. 
• Existencia e aplicacao de c6digo de conduta escrito. 
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Alem disso, fatores de risco de fraude considerados no nivel operacional de segmento de neg6cio podem 
oferecer perspectivas diferentes quando comparados com os obtidos na avalia~ao da entidade como urn 
todo. 

Considera~oes especificas para entidade de pequeno porte. 

A27. No caso de uma entidade de pequeno porte, algumas destas considera~oes ou todas elas podem nao ser 
aplicaveis ou menos relevantes. Por exemplo, uma entidade de pequeno porte pode nao ter urn c6digo de 
conduta escrito, mas pode ter desenvolvido uma cultura que enfatiza a importii.ncia da integridade e da 
conduta etica por meio da comunica~ao verbal e do exemplo da administra~ao. A concentra~ao do poder 
da administra~ao em urn unico individuo na entidade de pequeno porte nao indica geralmente, por si s6, 
uma falha da administra~ao em refletir e comunicar uma atitude apropriada para com o controle interno e 
o processo intemo de informa~ao financeira. Em algumas entidades, a necessidade de autoriza~ao da 
administra~ao pode compensar controles deficientes e reduzir o risco de fraude perpetrado por 
empregados. Contudo, a concentra~ao do poder da administr~ao em urn unico individuo pode ser uma 
deficiencia potencial, ja que h8. oportunidade para que a administra~ao burle os controles. 

Identifica~ao e avalia~ao dos riscos de distor~ao relevante decorrente de fraude 

Riscos de fraude no reconhecimento de receita (ver item 26) 

A28. A distor~ao relevante decorrente de informa~oes contabeis fraudulentas relativas ao reconhecimento de 
receita muitas vezes e resultado do seu registro de forma superestimada, por exemplo, o seu 
reconhecimento prematuro ou o registro de receitas ficticias. Pode resultar tambem do registro de receitas 
inferiores, por exemplo, transferindo receitas inadequadamente para urn periodo posterior. 

A29. Os riscos de fraude no reconhecimento de receita podem ser maiores em algumas entidades do que em 
outras. Por exemplo, pode haver press5es ou incentivos para que a administra~ao cometa fraude nas 
informa~oes contabeis mediante o reconhecimento inadequado de receita, no caso de entidade com a~oes 
na bolsa, quando, por exemplo, o desempenho e medido em termos de crescimento de receita ou lucro, 
ano a ano. Similarmente, por exemplo, os riscos de fraude no reconhecimento de receita podem ser 
maiores no caso de entidade que geram parte substancial da receita por meio de vendas a vista. 

A30. A presun~ao de que h8. riscos de fraude no reconhecimento de receita pode ser refutada. Por exemplo, o 
auditor pode concluir que nao h8. nenhum risco de distor~ao relevante decorrente de fraude no que se 
refere ao reconhecimento de receita, no caso em que h8. urn unico tipo de opera~ao de receita, por 
exemplo, a receita de aluguel originaria de uma unica unidade alugada. 

Identifica~o e avalia~ao dos riscos de distor~ao relevante devido a fraude e entendimento dos controles 
relacionados da entidade (ver item 27) 

A31. Como explicado na NBC TA 315, a administra~ao pode fazer julgamentos quanto a natureza e extensao 
dos controles que escolhe implementar e quanto a natureza e extensao dos riscos que escolhe assumir. Ao 
determinar quais controles implementar para prevenir a existencia de fraude e detecta-la, a administra~ao 
considera os riscos de que as demonstr~oes contabeis sejam distorcidas de maneira relevante como 
resultado de fraude. Como parte desta considera~ao, a administra~ao pode concluir que nao e eficaz, no 
que se refere a custos, implementar e manter urn controle especifico em rela~ao a redu~ao nos riscos de 
distor~ao relevante decorrente de fraude. 

A32. Portanto, e importante que o auditor obtenha entendimento dos controles que a administra~ao planejou, 
implementou e mantem para impedir e detectar fraude. Ao fazer isto, o auditor pode descobrir, por 
exemplo, que a administra~o escolheu conscientemente aceitar os riscos associados a falta de segrega~ao 
de fun~oes. Informa~oes obtidas com este entendimento tambem podem ser uteis na identifica~ao de 
fatores de risco de fraude que possam afetar a avalia~ao do auditor quanta aos riscos de que as 
demonstra¢es contabeis possam conter distor~ao relevante decorrente de fraude. 

Respostas aos riscos avaliados de distor~ao relevante decorrente de fraude 



77 

Respostas globais (ver item 28) 

A33. Determinar respostas globais para enfrentar os riscos avaliados de distorc;;ao relevante decorrente de 
fraude geralmente inclui a considerac;;ao de como a conduc;;ao geral da auditoria pode refletir maior 
ceticismo profissional, por exemplo, mediante: 

• Maior sensibilidade na selec;;ao da natureza e extensao da documentac;;ao a ser examinada para 
corroborar as operay()es relevantes. 

• Maior reconhecimento da necessidade de corroborar as explicac;;oes ou representac;;oes da 
administrac;;ao a respeito de assuntos relevantes. 

Tambem envolve considerac;;oes mais gerais alem dos procedimentos especificos normalmente 
planejados. Essas considerac;;oes incluem os assuntos listados no item 29, que sao discutidos a seguir. 

Designac;;ao e supervisao de pessoal (ver item 29(a)) 

A34. 0 auditor pode responder a riscos identificados de distorc;;ao relevante decorrente de fraude, por exemplo, 
designando individuos adicionais com habilidade e conhecimento especializado, tais como peritos 
forenses e de tecnologia da informac;;ao (TI), ou designando individuos mais experientes para o trabalho. 

A3 5. A extensao da supervisao reflete a avaliac;;ao do auditor dos riscos de distorc;;ao relevante decorrente de 
fraude e da capacidade dos membros da equipe que executa o trabalho. 

Imprevisibilidade na selec;;ao de procedimentos de auditoria (ver item 29(c)) 

A36. E importante incorporar urn elemento de imprevisibilidade na selec;;ao da natureza, epoca e extensao dos 
procedimentos de auditoria a serem executados, ja que individuos na entidade que esHio familiarizados 
com os procedimentos de auditoria normalmente executados nos trabalhos podem ser mais capazes de 
esconder informac;;oes contabeis fraudulentas. Isso pode ser conseguido, por exemplo: 

• Executando procedimentos substantivos em saldos contabeis selecionados e afirmac;;oes nao 
testadas de outra forma em func;;ao da sua materialidade ou risco. 

• Mudar a epoca em que seriam esperados os procedimentos de auditoria. 
• Usar diferentes metodos de amostragem. 
• Executar procedimentos de auditoria em locais diferentes ou sem anuncio previo. 

Procedimentos de auditoria em resposta aos riscos de distorc;;ao relevante decorrente de fraude no nivel das 
afirmac;;oes ( ver item 3 0) 

A37. As respostas do auditor para enfrentar os riscos avaliados de distorc;;ao relevante decorrente de fraude no 
nivel das afirmac;;oes podem incluir mudar a natureza, epoca e extensao dos procedimentos de auditoria 
das seguintes maneiras: 

• A natureza dos procedimentos de auditoria a executar pode precisar ser modificada para obter 
evidencias de auditoria que sejam mais confiaveis e relevantes ou para obter informac;;oes 
comprobat6rias adicionais. Isso pode afetar o tipo dos procedimentos de auditoria a serem 
executados e a sua combinac;;ao. Por exemplo: 

o A observac;;ao ou inspecao fisica de certos ativos pode tomar-se mais importante ou o auditor 
pode escolher usar tecnicas de auditoria assistidas por computador para obter mais evidencias 
a respeito de dados contidos em contas significativas ou arquivos eletronicos de operayoes. 

o 0 auditor pode desenhar procedimentos para obter informacoes comprobat6rias adicionais. Por 
exemplo, se o auditor identifica que a administracao sofre pressao para atingir expectativas 
de lucros, pode haver urn risco relacionado com o fato da administracao estar inflacionando 
as vendas, firmando contratos de venda que incluem termos que impossibilitem o 
reconhecimento da receita ou faturando vendas antes da entrega. Nessas circunstancias, o 
auditor pode, por exemplo, planejar confirmac;;oes externas nao apenas para confirmar saldos 
em aberto, mas tambem confirmar os detalhes dos contratos de venda, inclusive data, 
quaisquer direitos de devolucao e termos de entrega. Alem disso, o auditor pode julgar eficaz 
suplementar tais confirmacoes extemas com indagac;;oes junto ao pessoal fora da area 
financeira da entidade quanto a contratos de venda e termos de entrega. 
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• A epoca dos procedimentos pode ter que ser modificada. 0 auditor pode concluir que executar 
testes substantivos no fim ou perto do fim do periodo e o melhor enfoque para urn risco avaliado 
de distor~ao relevante decorrente de fraude. 0 auditor pode concluir que, em fun~ao dos riscos 
avaliados de distor~ao ou manipula~ao intenciona~ auditar em data intermedhiria e estender os 
procedimentos para o fim do periodo nao seria eficaz. Por outro lado, como uma distor~ao 
intencional - por exemplo, uma distor~ao envolvendo reconhecimento impr6prio de receita - pode 
ter sido iniciada em urn periodo intermediario, o auditor pode decidir aplicar procedimentos 
substantivos a opera¢es ocorridas nesses periodos ou ao longo de todo o periodo das 
demonstra~oes contabeis sob exame. 

• A extensao dos procedimentos aplicados reflete a avalia~ao dos riscos de distor~ao relevante 
decorrente de fraude. Por exemplo, pode ser apropriado aumentar o tamanho das amostras ou 
executar procedimentos analiticos em nivel mais detalhado. Tecnicas de auditoria assistidas por 
computador podem permitir testes mais extensos de arquivos eletronicos de opera~oes e contas. 
Tais tecnicas podem ser usadas para selecionar amostras de transa~oes a partir de arquivos 
eletronicos principais, classificar transa~oes com caracteristicas especificas ou testar uma 
popula~ao inteira ao inves de uma amostra. 

A38. Se o auditor identifica urn risco de distor~ao relevante decorrente de fraude que afete as quantidades dos 
estoques, examinar os registros de estoque da entidade pode ajudar a identificar localidades ou itens que 
requerem aten~ao especifica durante ou ap6s a contagem dos estoques. Tal revisao pode levar a uma 
decisao de observar contagens de estoques em certas localidades, observando o carater de surpresa ou 
conduzir contagens de estoque em todos os locais na mesma data. 

A39. 0 auditor pode identificar urn risco de distor~ao relevante devido a fraude que afete varias contas e 
afirma~oes. Estas podem incluir avalia~ao de ativos, estimativas relacionadas a transa~oes especificas 
(tais como aquisi~oes, reestrutura~oes ou aliena~oes de urn segmento do neg6cio) e outros passivos 
significativos que tenham sido provisionados (tais como obriga~oes com pianos de pensao e outros 
beneficios p6s-emprego, ou obriga~oes por recuper~ao de dano ao meio ambiente). 0 risco tambem pode 
relacionar-se com mudan~as significativas nas premissas relativas a estimativas recorrentes. As 
informa~oes colhidas na obten~ao de entendimento da entidade e do seu ambiente podem assistir o 
auditor na avalia~ao do criterio de tais estimativas e julgamentos e premissas subjacentes. Uma revisao 
retrospectiva de julgamento e premissas similares da administra~ao aplicadas em periodos anteriores 
tambem pode fomecer subsidios a respeito da razoabilidade dos julgamentos e premissas que serviram de 
base para as estimativas da administra~ao. 

A40. Exemplos de possfveis procedimentos de auditoria para tratar dos riscos avaliados de distor~ao relevante 
decorrente de fraude, inclusive OS que ilustram a incorpora~aO de elementO de imprevisibilidade, sao 
apresentados no Apendice 2. Esse Apendice inclui exemplos de respostas a avalia~ao do auditor dos 
riscos de distor~o relevante resultante de informa~ao financeira fraudulenta, incluindo informa~ao 
financeira fraudulenta resultante do reconhecimento de receita e de apropria~ao indevida de ativos. 

Procedimentos de auditoria em resposta a riscos relacionados a transgressao de controles pela administra~ao 

Lan~amentos no livro diario e outros ajustes (ver item 32(a)) 

A41. A distor~ao relevante das demonstra~oes contabeis decorrente de fraude muitas vezes envolve a 
manipula~ao dos processos de informa~ao financeira mediante registro de lan~amentos nao apropriados 
no livro diario. Isso pode ocorrer ao Iongo de todo o periodo ou ao seu final, ou por meio de ajustes de 
valores informados nas demonstra~oes contabeis que nao estao refletidos nos lan~amentos do livro diario, 
como por exemplo, aqueles ajustes e reclassifica~oes provenientes do processo de consolida~ao das 
demonstra¢es contitbeis. 

A42. Alem disso, a considera~ao pelo auditor dos riscos de distor~ao relevante, associado aos controles sobre 
lan~amentos contabeis que possam ser inapropriadamente burlados, e importante, ja que processos e 
controles automaticos podem reduzir o risco de erro nao intencional, mas nao superar o risco de que os 
indivfduos possam burlar inadequadamente tais processos automaticos, por exemplo, mudando os valores 
que sao automaticamente transferidos para 0 razao geral ou para 0 sistema de informa~ao financeira. 
Alem disso, no caso que se usa TI para transferir informa~oes de forma automatica, pode haver pouca ou 
nenhuma evidencia visivel de tal interven~ao nos sistemas de informa~ao. 
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A43. Ao identificar e selecionar lan~amentos contabeis e outros ajustes para testar e determinar o metodo 
apropriado de examinar o suporte subjacente para os itens selecionados, os seguintes assuntos sao 
relevantes: 

• Avalia~ao dos riscos de distor~ao relevante decorrente de fraude- a presen~a de fatores de risco 
de fraude e outras informa~oes obtidas durante a avalia~ao pelo auditor dos riscos de distor~o 
relevante decorrente de fraude podem ajudar o auditor a identificar classes especificas de 
lan~amentos contabeis e outros ajustes a serem testados. 

• Controles que foram implementados para Ian~amentos contabeis e outros ajustes - controles 
eficazes sobre a elabora~ao e registro de Ian~amentos contabeis e outros ajustes podem reduzir a 
extensao de testes substantivos necessarios, contanto que o auditor tenha testado a eficacia 
operacional dos controles. 

• Processo de elabora~ao de informa~oes contabeis da entidade e a natureza da evidencia que podem 
ser obtidos - para muitas entidades, o processamento rotineiro de transa~oes envolve uma 
combina~ao de etapas e processos manuais e automaticos. Similarmente, o processamento de 
lan~amentos contabeis e outros ajustes podem envolver procedimentos e controles manuais e 
automaticos. No caso que se usa tecnologia da informa~ao no processo de elabora~ao de 
informa~ao contabil, os lan~amentos contabeis e outros ajustes podem s6 existir em forma 
eletronica. 

• Caracteristicas dos lan~amentos contabeis fraudulentos ou outros ajustes - lan~amentos contabeis 
inadequados ou outros ajustes, muitas vezes tern uma (mica caracteristica de identificayao. Tais 
caracteristicas podem incluir lan~amentos (a) feitos em contas nao relacionadas, nao usuais ou 
raramente usadas, (b) feitos por individuos que geralmente nao fazem lan~amentos contabeis, (c) 
registrados no fim do periodo ou como lan~amento p6s-fechamento, com pouca ou nenhuma 
explica~ao ou descriyao, (d) feitos antes ou durante o processo de elabora~ao das demonstra~5es 
contabeis que nao tern numeros de conta, ou (e) que conrem numeros redondos ou numeros com 
finais constantes. 

• Natureza e complexidade das contas- lan~amentos contabeis ou ajustes inadequados podem ser 
aplicados a contas que (a) contenham transa~oes de natureza complexa ou incomum, (b) 
contenham estimativas e ajustes significativos de fim de periodo, (c) tenham sido suscetiveis de 
distor¢es no passado, (d) nao tenham sido conciliadas tempestivamente ou contenham diferen~as 
nao conciliadas, (e) contenham transa~oes entre partes relacionadas, ou (f) estejam associadas de 
outra maneira a urn risco identificado de distor~ao relevante decorrente de fraude. Em auditoria de 
entidade que estao em varias localidades ou com componentes, deve-se considerar a necessidade 
de selecionar lan~amentos contabeis de varias localidades. · 

• Lan~amentos contabeis ou outros ajustes processados fora do curso normal do neg6cio -
lan~amentos contabeis fora de padrao podem nao estar sujeitos ao mesmo nivel de controle intemo 
que os lan~mentos contabeis usados recorrentemente como vendas, compras e gastos mensais. 

A44. 0 auditor usa o julgamento profissional para determinar a natureza, epoca e extensao dos testes dos 
lan~amentos e outros ajustes no diario. Contudo, como lan~amentos contabeis e outros ajustes 
fraudulentos muitas vezes sao feitos no fim do periodo, o item 32(a)(ii) requer que o auditor selecione os 
lan~amentos no livro diario e outros ajustes feitos nos dias imediatamente anteriores ao fim do periodo. 
Alem disso, como distor¢es relevantes nas demonstra~oes contabeis decorrentes de fraude podem 
ocorrer ao Iongo de todo o periodo e envolver esfor~os extensos para ocultar como a fraude e conseguida, 
o item 32(a)(iii) requer que o auditor considere se tambem ha necessidade de testar os lan~amentos no 
diario e outros ajustes ao Iongo de todo o periodo. 

Estimativas contabeis (ver item 32(b)) 

A45. A elabora~ao das demonstra~oes contabeis requer que a administra~ao fa~a varios julgamentos ou 
premissas que afetam significativamente as estimativas contabeis e monitore continuamente a 
razoabilidade de tais estimativas. A informa~ao contabil fraudulenta, muitas vezes, e conseguida por 
distor~ao intencional de estimativas contabeis. lsso e conseguido, por exemplo, superestimando ou 
subestimando todas as provisoes da mesma maneira, de modo a obter resultados constantes ao Iongo de 
dois ou mais periodos contabeis ou a conseguir urn nivel de resultado escolhido para enganar os usuarios 
das demonstra~oes contabeis, influenciando suas percep~oes quanto ao desempenho e lucratividade da 
entidade. 
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A46. 0 prop6sito de executar uma revtsao retrospectiva dos julgamentos e premissas da administra9ao 
relacionadas com estimativas contabeis refletidas nas demonstra9oes contabeis do exercicio anterior e 
determinar se existe ou nao uma indica9ao de possivel tendenciosidade por parte da administrayao. Nao 
tern o prop6sito de colocar em duvida os julgamentos profissionais feitos pelo auditor no periodo anterior, 
os quais se basearam nas informa9oes entao disponiveis. 

A47 A revisao retrospectiva, e tambem requerida pela NBC TA 540. Essa revtsao e conduzida como 
procedimento de avaliayao de risco para obter informayao em rela9ao a efetividade do processo de 
estimativa da administra9ao no periodo anterior, evidencia de auditoria sobre o desfecho, ou no caso 
aplicavel, a re-estimativa das estimativas contabeis do periodo anterior que e pertinente para fazer as 
estimativas contabeis do ano atual, e evidencia de auditoria de assuntos, tais como estimativa da 
incerteza, que pode ser requerida para ser divulgada nas demonstrayoes contabeis. Como assunto pratico, 
a revisao pelo auditor dos julgamentos e premissas por tendenciosidade que poderiam representar riscos 
de distor9ao relevante decorrente de fraude de acordo com esta Norma pode ser realizado em conjunto 
com a revisao requerida pela NBC TA 540. 

Justificativa de neg6cio para transa9oes significativas (ver item 32(c)) 

A48. Indicadores que podem sugerir que transayoes significativas, fora do curso normal de negoc10s da 
entidade ou que pareyam de outro modo nao usuais podem ter sido contabilizadas com a inten9ao de 
produzir informa9oes contabeis fraudulentas ou ocultar apropria9ao indevida de ativos, incluem: 

• A forma de tais transa9oes parece excessivamente complexa (por exemplo, a transa9ao envolve 
diversas entidades que compoem urn grupo consolidado ou terceiros nao relacionados). 

• A administrayao nao discutiu a natureza e a contabilizayao de tais transayoes com os responsaveis 
pela governan9a da entidade, e hit documentayao inadequada. 

• A administrayao esta dando mais enfase a necessidade de tratamento contabil especifico do que a 
razao economica subjacente da opera9ao. 

• Transa9oes que envolvam partes relacionadas nao consolidadas, inclusive entidades com prop6sito 
especifico, nao foram adequadamente revisadas ou aprovadas pelos encarregados da goveman9a 
da entidade. 

• Transa9oes que envolvem partes relacionadas nao identificadas anteriormente ou partes que nao 
tern a substancia ou a capacidade financeira para arcar com a transa9ao sem a ajuda da entidade 
sob auditoria. 

Avalia~ao da evidencia de auditoria (ver itens 34 a 37) 

A49. A NBC TA 330 requer que o auditor, com base nos procedimentos de auditoria executados e nas 
evidencias de auditoria obtidas, considere se as avalia9oes dos riscos de distor9ao relevante no nivel das 
aftrmayoes continuam apropriadas. Esta avalia9ao e primariamente uma questao qualitativa baseada no 
julgamento do auditor. Tal avalia9ao pode fomecer maior subsidio dos riscos de distoryao relevante 
decorrente de fraude e se hit necessidade de executar procedimentos adicionais de auditoria ou diferentes. 
0 Apendice 3 contem exemplos de circunstancias que podem indicar a possibilidade de fraude. 

Procedimentos analiticos perto do final da auditoria para formar a conclusao geral (ver item 32) 

ASO. A determinayao de quais tendencias e varia9oes especiftcas podem indicar risco de distor9ao relevante 
decorrente de fraude requer julgamento profissional. Relacionamentos nao usuais envolvendo receita e 
lucros contabilizados no ftm do periodo sao particularmente relevantes. Elas poderiam incluir, por 
exemplo, valores excepcionalmente grandes de lucro registrados nas ultimas semanas do periodo sob 
exame, transa9oes nao usuais ou ganho que nao e compativel com tendencias no fluxo de caixa de 
opera9oes. 

Considera9ao das distory()es identificadas ( ver itens 3 5 a 3 7) 

A51. Como a fraude envolve incentivo ou pressao para que se cometa fraude, uma oportunidade percebida para 
tanto ou uma racionaliza9ao do ato, e improvavel que urn caso de fraude seja uma ocorrencia isolada. 
Portanto, distory()es, como numerosas distor9oes em local especifico, embora nao tenham efeito 
cumulative relevante, podem indicar risco de distor9ao relevante decorrente de fraude. 
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AS2. As implicayoes das fraudes identificadas dependem das circunstancias. Por exemplo, uma fraude sob 
outros aspectos insignificante pode ser relevante se envolver a alta administrayao. Em tais circunstancias, 
a confiabilidade das evidencias anteriormente obtidas pode ser colocada em duvida, ja que pode haver 
duvidas a respeito da integridade e veracidade das representayoes feitas e da autenticidade dos registros e 
documentos contabeis. Tambem pode existir a possibilidade de conluio envolvendo empregados, 
administrayao ou terceiros. 

AS3. A NBC TA 4SO e a NBC TA 700 estabelecem requisitos e fomecem orientayao para a avaliayao e 
disposiyao das distoryaes e o efeito na opiniao do auditor no relat6rio do auditor. 

Auditor sem condi~oes de continuar o trabalho (ver item 38) 

AS4. Exemplos de circunstancias excepcionais que podem surgir e que podem colocar em duvida a capacidade 
do auditor de continuar a executar a auditoria incluem: 

• A entidade nao toma a ayao apropriada com referenda a uma fraude, considerada pelo auditor 
como necessaria nas circunstancias, mesmo no caso em que a fraude nao e relevante para as 
demonstray()es contabeis. 

• A considerayao do auditor dos riscos de distoryao relevante decorrente de fraude e dos resultados 
da auditoria indica risco significativo de fraude relevante e generalizada. 

• 0 auditor tern preocupayao significativa quanto a competencia ou integridade da administracao ou 
dos responsaveis pela govemanya. 

ASS. Por causa da variedade das circunstancias que podem surgir, nao e possivel descrever de forma 
conclusiva quando e apropriado ao auditor se retirar de urn trabalho. Fatores que afetam a conclusao do 
auditor incluem as implicayoes do envolvimento de membro da administrayao ou dos responsaveis pela 
govemanya (que podem afetar a confiabilidade das representayaes da administracao) e os efeitos para o 
auditor de continuar o relacionamento com a entidade. 

AS6. 0 auditor tern responsabilidade profissional e legal em tais circunstancias. Em alguns casos, por exemplo, 
o auditor pode ter o direito ou obrigayao de fazer uma declarayao ou relat6rio para a pessoa ou pessoas 
que contrataram a auditoria ou, em alguns casos, para as autoridades reguladoras. Dada a natureza 
excepcional das circunstancias e a necessidade de considerar as exigencias legais, o auditor pode 
considerar apropriado buscar aconselhamento legal durante a decisao de retirar-se ou nao de urn trabalho 
e determinar urn curso de ayao apropriado, inclusive com a possibilidade de comunicayao aos acionistas, 
6rgaos reguladores ou outros. (0 C6digo de Etica fomece orientayao sobre as comunicayoes com o 
auditor que estil. substituindo o auditor atual) 

Considerayoes especificas para entidade do setor publico 

AS7. No setor publico, em muitos casos a opyao de retirar-se do trabalho pode nao estar disponivel para o 
auditor por causa da natureza do mandato ou de considerayoes do interesse publico. 

Representa~oes formais (por escrito) (ver item 39) 

AS8. A NBC TA S80 estabelece requisitos e fomece orientacao sobre a obtenyao, na auditoria, de 
representacoes apropriadas da administracao e, no caso apropriado, dos responsaveis pela govemanca. 
Alem de reconhecer que eles tern cumprido sua responsabilidade pela elaborayao das demonstrayoes 
contabeis, e importante que, independentemente do tamanho da entidade, a administrayao e, no caso 
apropriado, os responsaveis pela govemanya, reconheyam sua responsabilidade pelo controle intemo 
desenhado, implementado e mantido para impedir e detectar fraude. 

AS9. Por causa da natureza da fraude e das dificuldades encontradas pelos auditores na detecyao de distoryoes 
relevantes nas demonstrayoes contabeis decorrentes de fraude, e importante que o auditor obtenha 
representayao formal da administracao e, no caso apropriado, dos responsaveis pela govemanca 
confirmando que eles revelaram ao auditor: 
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(a) os resultados da avalia~ao por parte da administra~ao do risco de que as demonstra~oes contabeis 
contenham distor~ao relevante como resultado de fraude; e 

(b) seu conhecimento de casas reais, suspeita ou indicios de fraude que afetem a entidade. 

Comunica~oes a administra~ao e aos responsaveis pela governan~a 

Comunica~ao a administra~ao (ver item 40) 

A60. Quando o auditor obteve evidencias de que existe ou pode existir fraude, e importante que o assunto seja 
levado a aten~ao de pessoa no nivel apropriado da administra~ao tao logo seja praticavel. Isso e assim, 
mesmo que o assunto possa ser considerado nao importante (par exemplo, urn desfalque minimo 
cometido par empregado em urn nivel inferior na organiza~ao da entidade). A determina~ao de qual nivel 
da administra~ao e 0 apropriado e questao de julgamento profissional e e afetada par fatores como a 
probabilidade de conluio e a natureza e magnitude da suspeita de fraude. Normalmente, o nivel 
apropriado da administr~ao esta pelo menos urn nivel acima das pessoas que parecem estar envolvidas 
na suspeita de fraude. 

Comunica~ao com os responsaveis pela governan~a (ver item 41) 

A61. A comunica~ao do auditor com os responsaveis pela governan~a pode ser feita verbalmente ou par 
escrito. A NBC T A 260 identifica fatores que o auditor considera ao escolher entre comunicar-se 
verbalmente ou par escrito. Devido a natureza e sensibilidade da fraude que envolve a alta administra~ao, 
ou da fraude que resulta em distor~ao relevante nas demonstra~oes contabeis, o auditor relata tais 
assuntos tempestivamente e pode considerar necessaria tambem relata-los par escrito. 

A62. Em alguns casas, o auditor pode considerar apropriado comunicar-se com os responsaveis pela 
goveman~a quando ele toma conhecimento de fraude que envolva outros empregados que nao os da 
administra~ao e que nao resulte em distor~ao relevante. Similarmente, os responsaveis pela goveman~a 
podem desejar ser informados de tais circunstancias. 0 processo de comunica~ao e facilitado se o auditor 
e os responsaveis pela governan~a concordam, na etapa inicial da auditoria, quanto a natureza e extensao 
das comunica~oes do auditor a esse respeito. 

A63. Nas circunstancias excepcionais em que o auditor tern duvidas a respeito da integridade ou honestidade da 
administr~ ou dos responsaveis pela governan~a, o auditor pode considerar apropriado obter 
assistencia juridica para ajudar a determinar o curso de a~ao apropriado. 

Outros assuntos relacionados a fraude (ver item 42) 

A64. Outros assuntos relacionados a fraude a serem discutidos com os responsaveis pel a governan~a da 
entidade podem incluir, por exemplo: 

• Preocupa~oes com a natureza, extensao e periodicidade das avalia~oes da administra~ao dos 
controles implementados para prevenir e detectar fraude e do risco de que as demonstra~oes 
contabeis possam estar distorcidas. 

• Falha da administra~ao em enfrentar apropriadamente deficiencias significativas identificadas no 
controle intemo ou em responder adequadamente a uma fraude identificada. 

• A valia~ao pelo auditor do ambiente de controle da entidade, incluindo assuntos referentes a 
competencia e integridade da administra~ao. 

• A~oes da administra~ao que podem indicar informa~oes contabeis fraudulentas, tais como a 
sele~ao e aplica~ao pela administra~ao de politicas contabeis que possam indicar tentativa da 
administra~ao de manipular os Iueras para enganar os usuarios de demonstra~oes contabeis, 
influenciando suas percep~oes quanta ao desempenho e lucratividade da entidade. 

• Preocupa~es com a adequa~ao e integridade da autoriza~ao de transa~oes que pare~am estar fora 
do curso normal de neg6cios. 

Comunica~oes as autoridades reguladoras e de controle (ver item 43) 

A65. 0 dever profissional do auditor de manter a confidencialidade das informa~oes do cliente pode impedir 
que ele relate a fraude a uma parte fora da entidade cliente. Contudo, a responsabilidade legal do auditor 
e, em certas circunstancias, o dever de confidencialidade pode ser passado par cima par estatuto, lei ou 
tribunais de direito. No Brasil, o auditor de institui~o financeira tern o dever de relatar a ocorrencia de 
fraude a autoridades de supervisao. Em outros segmentos o auditor tambem tern dever de relatar 
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distor~es nos casos em que a administravao e os responsaveis pela governanva deixam de adotar avoes 
corretivas. 

A66. 0 auditor pode considerar apropriado obter assistencia juridica para determinar o curso de avao 
apropriado nas circunstancias, cujo prop6sito e verificar os passos necessitrios ao considerar aspectos de 
interesse publico na fraude identificada. 

Consideravoes especificas para entidade do setor publico 

A67. No setor publico, as exigencias para relatar fraude, descobertas ou nao durante o processo de auditoria, 
podem estar sujeitas aos aspectos especificos do mandato de auditoria de lei, regulamentavao ou outra 
autoridade relacionada. 
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Apendice 1 

Exemplos de fatores de risco de fraude (ver item A25) 

Os fatores de risco de fraude identificados neste Apendice sao exemplos de fatores que podem ser enfrentados 
pelos auditores em uma grande variedade de situa~5es. Sao apresentados separadamente exemplos relacionados 
aos dois tipos de fraude relevantes para a considera~ao do auditor - isto e, informa~oes contabeis fraudulentas e 
apropria~o indevida de ativos. Para cada urn destes tipos de fraude, os fatores de risco sao classificados ainda 
com base nas tres condi~oes geralmente presentes quando ocorrem distor~5es relevantes decorrentes de fraude: 
(a) incentivos/press5es, (b) oportunidades, e (c) atitudes/racionaliza~5es. Embora os fatores de risco abranjam 
urn amplo leque de situa~5es, eles sao apenas exemplos e, portanto, o auditor pode identificar fatores de risco 
adicionais ou diferentes. Nem todos estes exemplos sao relevantes em todas as circunstancias e alguns podem ter 
mais ou menos significado em entidades de tamanho diferente ou com caracteristicas de propriedade ou 
circunstancias diferentes. A ordem dos exemplos de fatores de risco fomecidos nao se destina a refletir sua 
importancia relativa ou a frequencia da ocorrencia. 

Fatores de risco relativos a distor~oes relevantes de informa~oes contabeis fraudulentas 

Os seguintes sao exemplos de fatores de risco relacionados a distor~oes decorrentes de informa~ao contabil 
fraudulenta. 

Incentivos!pressoes 

A estabilidade financeira ou lucratividade e amea~ada por condi~5es operacionais, economicas, ramo de neg6cio 
ou das condi~oes de opera~ao da entidade como (ou como indicado por): 

• Alto nivel de competi~ao ou satura~ao do mercado, acompanhada por declinio da margem de retorno. 
• Alta vulnerabilidade a mudan~as rapidas, tais como mudan~as na tecnologia, na obsolescencia de 

produtos ou nas taxas de juros. 
• Declinios significativos na demanda dos clientes e fracassos crescentes dos neg6cios na industria ou na 

economia em geral. 
• Prejuizos operacionais que tornam iminente a amea~a de falencia, arresto ou oferta de aquisi~ao de 

controle de forma hostil. 
• Fluxos de caixa negativo proveniente das opera~oes ou incapacidade de gerar fluxos de caixa das 

opera~es mesmo que reportando lucros e crescimento dos lucros. 
• Crescimento rapido ou lucratividade nao usual, especialmente em compara~ao com outras companhias no 

mesmo ramo de atividade. 
• Novas exigencias contabeis, estatutitrias ou regulamentares. 

Existencia de pressao excessiva para que a administra~ao cumpra as exigencias ou expectativas de terceiros 
decorrente do que se segue: 

• Expectativas de lucratividade ou nivel de tendencia de analistas de investimentos, investidores 
institucionais, credores significativos ou outras partes extemas (particularmente expectativas 
indevidamente agressivas ou irrealistas ), inclusive expectativas criadas pel a administra~ao, por exemplo, 
em informes de imprensa ou mensagens excessivamente otimistas dos relat6rios anuais. 

• Necessidade de obter financiamento ou capital adicional para manter a competitividade - inclusive 
financiamento de gastos importantes com pesquisa e desenvolvimento ou investimento em hens de 
capital. 

• Capacidade marginal de cumprir com as exigencias para abertura de capital ou amortiza~ao de dividas ou 
outros compromissos de divida (covenants). 

• Efeitos adversos reais ou esperados em decorrencia da divulga~ao de resultados negativos em transa~oes 
pendentes significativas, como combina~5es de neg6cios ou premios de contrato. 

As informa~oes disponiveis indicam que a situa~o financeira pessoal da administra~ao ou dos responsaveis pela 
governan~a e amea~ada pelo desempenho da entidade que decorre do seguinte: 

• Interesses financeiros significativos na entidade. 
• Partes significativas da remunera~ao (por exemplo, bOnus, op~es de compra de a~5es e participa~5es 

baseadas em lucros) sao contingentes ao cumprimento de metas agressivas para o pre~ das a~oes, 
resultados operacionais, posi~ao patrimonial e financeira ou fluxo de caixa. (Os pianos de incentivo da 
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administrayao podem ser contingentes ao cumprimento de metas relacionadas apenas a certas contas ou 
atividades selecionadas, embora as contas ou atividades relacionadas possam nao ser relevantes para a 
entidade como urn todo.) 

• Garantias pessoais de divida da entidade. 
Ha pressao excessiva sobre a administrayao ou pessoal operacional para cumprir as metas financeiras 
estabelecidas pelos responsaveis pela governanya, incluindo metas de incentivo para vendas ou lucratividade. 

Oportunidades 

A natureza da industria ou das operay()es da identidade oferece oportunidades de envolvimento em informay5es 
contabeis fraudulentas que podem ter origem no seguinte: 

• Operay5es significativas entre partes relacionadas fora do curso normal de neg6cios ou com entidades 
relacionadas nao auditadas ou auditadas por outros auditores. 

• Forte presenya financeira ou capacidade de dominar certo setor da industria, a qual permite a entidade 
ditar termos ou condiy5es a fornecedores ou clientes que podem resultar em operay5es inadequadas ou 
nao realizadas como entre partes independentes. 

• Ativos, passivos, receitas ou gastos baseados em estimativas significativas que envolvam julgamentos 
subjetivos ou incertezas diflceis de serem corroboradas. 

• Transay()es significativas, nao usuais ou altamente complexas, especialmente as pr6ximas do fim do 
periodo, que colocam quest5es diflceis de "substancia sobre forma". 

• Operay5es significativas localizadas ou conduzidas no exterior, em jurisdiy5es em que existem ambientes 
e culturas de neg6cios diferentes. 

• Uso de intermediarios de neg6cios para os quais parece nao haver nenhuma justificativa comercial clara. 
• Contas bancarias ou operay5es significativas com subsidiarias ou filiais em paraisos fiscais para as quais 

parece nao haver nenhuma justificativa clara de neg6cio. 

0 monitoramento da administrayao nao e eficaz como resultado do seguinte: 

• Concentrayao de poder da administrayao em uma unica pessoa ou pequeno grupo (em neg6cio nao 
administrado pelo proprietitrio) sem controles compensat6rios. 

• Supervisao geral do processo de informayao contabil e controle interno pelos responsaveis pela 
governanya nao e eficaz. 

Ha uma estrutura organizacional complexa ou instavel, como evidenciado pelo seguinte: 

• Diflculdade para determinar a organizayao ou individuos que tern participayao de controle na entidade. 
• Estrutura organizacional excessivamente complexa envolvendo entidades juridicas ou linhas de 

autoridade gerenciais nao usuais. 
• Alta rotatividade da alta administrayao, departamento juridico ou dos responsaveis pela governanya. 

Os componentes do controle interno sao deficientes como resultado do seguinte: 

• Monitoramento inadequado dos controles, inclusive dos controles automatizados e dos controles sobre as 
informay5es contabeis intermediarias (quando hit requisito de reporte externo). 

• Altas taxas de rotatividade ou emprego de empregados de contabilidade, auditoria interna ou tecnologia 
da informayao que nao sao eficazes. 

• Sistemas de contabilidade e informay5es que nao sao eficazes, inclusive situay5es que envolvam 
deficiencias significativas no controle interno. 

Atitudes/racionaliza9oes 

• Comunicayao, implementayao, suporte ou aplicayao dos valores ou padroes eticos da entidade pela 
administrayao, OU a comunicayaO de valores OU padr5es eticos inadequados, que nao sao eficazes. 

• Participayao ou preocupayao excessiva da administrayao nao financeira com a seleyao de politicas 
contabeis ou com a determinayao de estimativas significativas. 

• Hist6rico conhecido de violayao das leis de titulos e valores mobiliarios ou de outras leis e 
regulamentayoes, ou ay()es contra a entidade, sua alta administrayao ou os responsaveis pela governanya, 
alegando fraude ou violayao de leis e regulamentos. 
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• Interesse excessivo da administravao por manter ou aumentar o prevo das avoes ou tendencia de ganhos 
da entidade. 

• Pn'ltica, pela administravao, de se comprometer com analistas, credores e outras partes no cumprimento de 
projevoes agressivas ou irrealistas. 

• Omissao da administravao em remediar, de forma tempestiva, deficiencias relevantes conhecidas nos 
controles intemos. 

• Interesse da administrac;:ao em empregar meios inadequados para diminuir indevidamente o resultado por 
motivavoes tributiui.as. 

• Moral baixa entre os membros da alta administravao. 
• Proprietario-administrador nao faz nenhuma distinvao entre suas transavoes pessoais e as do neg6cio. 
• Disputas entre acionistas em entidade que nao e uma companhia aberta. 
• Tentativas recorrentes da administravao de justificar contabilizavao marginal ou inadequada com base na 

materialidade. 
• Relacionamento entre a administravao e o auditor atual ou seu predecessor e tensa, como exibido das 

seguintes maneiras: 
o disputas frequentes com o auditor atual ou o anterior a respeito de assuntos de contabilidade, 

auditoria ou relat6rios; 
o exigencias irracionais ao auditor, tais como limitavoes de tempo irreais para a conclusao da 

auditoria ou emissao do relat6rio do auditor; 
o restrivoes ao auditor que limitam inadequadamente o acesso a pessoas ou informac;:oes ou a 

capacidade de comunicavao eficaz com os responsaveis pela governanva; 
o conduta autoritaria no trato com o auditor, especialmente quando envolve tentativas de influenciar 

o alcance do trabalho do auditor ou a selevao ou manutenvao dos empregados designados ou 
consultados sobre o trabalho de auditoria. 

Fatores de risco decorrentes de distor~oes origimirias de apropria~lio indevida de ativos 

Fatores de risco relacionados a distorvoes decorrentes de apropriavao indevida de ativos tambem sao 
classificados segundo as tres condivoes geralmente presentes quando ha fraude: incentivo/pressao, oportunidade 
e atitude/racionalizavao. Alguns dos fatores de risco relacionados a distorvoes decorrentes de informavoes 
contabeis fraudulentas tambem podem estar presentes quando ocorrerem distorc;:oes originarias de apropriavao 
indevida de ativos. Por exemplo, o monitoramento ine:ficaz da administrayao e outras deficiencias no controle 
interno podem estar presentes quando existirem distorvoes decorrentes de informavao contabil fraudulenta ou 
apropriavao indevida de ativos. 

Incentivos/Pressoes 

Obrigayoes financeiras pessoais podem criar pressao sobre a administravao ou empregados com acesso a 
dinheiro ou outros ativos suscetiveis de roubo para que se apropriem indevidamente de tais ativos. 
Relacionamentos adversos entre a entidade e empregados com acesso a dinheiro ou outros ativos suscetiveis de 
roubo podem motivar esses empregados a apropriar-se indevidamente de tais ativos. Por exemplo, relavoes 
adversas podem ser criadas pelo seguinte: 

• Demissoes conhecidas ou previstas de empregados. 
• Mudanvas recentes ou previstas na forma de remuneravao ou nos pianos de bene:ficios dos empregados. 
• Promovao, remuneravao ou outras recompensas incompativeis com as expectativas. 

Oportunidades 

Certas caracteristicas ou circunstancias podem aumentar a suscetibilidade dos ativos a apropriac;:ao indevida. Por 
exemplo, as oportunidades de apropriavao indevida de ativos aumentam quando existe o seguinte: 

• Grandes quantias de dinheiro em mao ou processadas. 
• Itens de estoque com tamanho pequeno, com alto valor ou em alta procura. 
• Ativos facilmente conversiveis, tais como titulos ao portador, diamantes ou chips de computador. 
• Ativos fixos de tamanho pequeno, comercializaveis ou sem identificavao clara de propriedade. 
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0 controle intemo inadequado sobre os ativos pode aumentar a suscetibilidade de apropria~ao indevida dos 
ativos. Por exemplo, a apropria~ao indevida de ativos pode ocorrer por causa do seguinte: 

• Segrega~ao inadequada de fim~oes ou de verifica~oes independentes. 
• Supervisao geral inadequada dos gastos da alta administra~ao, tais como viagens e outros reembolsos. 
• Supervisao geral inadequada pela administra~ao dos empregados responsaveis por ativos, por exemplo, 

supervisao ou monitoramento inadequado de locais remotos. 
• Investiga~ao inadequada da vida pregressa de candidatos a empregos com acesso a ativos. 
• Registros inadequados referentes aos ativos. 
• Sistema inadequado de autoriza~ao e aprova~ao de opera~oes (por exemplo, em compras). 
• Salvaguardas fisicas inadequadas de dinheiro, investimento, estoque ou ativos fixos. 
• Falta de concilia~ao completa e tempestiva de ativos. 
• Falta de document~ao tempestiva e apropriada de transa~oes, por exemplo, creditos por devolu((ao de 

mercadoria. 
• Falta de ferias obrigat6rias para empregados que executam fun((oes-chave de controle. 
• Entendimento inadequado de tecnologia da informa((ao pela administra~ao, o que possibilita aos 

empregados de tecnologia da informa((ao perpetrar apropria~ao indevida. 
• Controles inadequados para o acesso a registros automatizados, incluindo os controles e o exame dos 

registros de eventos dos sistemas computadorizados. 

A titudeslracionalizar;oes 

• Falta de considera~ao em rela~ao a necessidade de monitorar ou reduzir riscos relacionados com 
apropria((oes indevidas de ativos. 

• Falta de considera((ao em rela~ao ao controle intemo sobre apropria~ao indevida de ativos por burlar os 
controles existentes ou por omissao em tomar medidas corretivas sobre deficiencias no controle interno. 

• Conduta que indique desagrado ou insatisfa~ao com a entidade ou o tratamento de seus empregados. 
• Mudan9as na conduta ou estilo de vida que possam indicar que ativos foram indevidamente apropriados. 
• Tolerancia de pequenos roubos. 
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Apendice2 

Exemplos de possiveis procedimentos de auditoria para lidar com riscos avaliados de distor~ao relevante 
decorrente de fraude (ver item A40) 

Os seguintes sao exemplos de possiveis procedimentos de auditoria para lidar com riscos avaliados de distoryao 
relevante devido a fraude resultante de informayoes contabeis fraudulentas e de apropriayao indevida de ativos. 
Embora esses procedimentos abranjam urn amplo leque de situayoes, eles sao apenas exemplos e, portanto, 
podem nao ser os mais apropriados ou necesslirios em cada circunstancia. A ordem dos procedimentos 
ilustrativos nao reflete necessariamente a ordem de importancia e nem tampouco pretende refletir sua 
importancia relativa. 

Considera~ao no ambito das afirma~oes 

As respostas especificas a avaliayao do auditor dos riscos de distoryao relevante decorrente de fraude variam 
dependendo dos tipos ou combinayoes de fatores de risco de fraude ou condiyoes identificadas, e as classes de 
operay5es, saldos contabeis, divulgayoes e afirmayoes que eles possam afetar. 

Os seguintes sao exemplos especificos de respostas: 

• Visitar locais ou executar certos testes de surpresa, sem anuncio previo. Por exemplo, observar o estoque 
em locais onde a presenya do auditor nao foi previamente anunciada, efetuar contagem de caixa em data 
nao anunciada, sem anuncio previo. 

• Solicitar que os estoques sejam contados no fim do periodo sob exame ou em data proxima do fim do 
periodo para minimizar o risco de manipulayao dos saldos no periodo entre a data da conclusao da 
contagem eo fim do periodo. 

• Alterar a abordagem da auditoria no ano corrente. Por exemplo, entrar em contato com clientes e 
fornecedores importantes, verbalmente, alem de enviar confirmayao escrita, enviar solicitayoes de 
confirmayao a uma parte especifica na organizayao ou buscar informayoes adicionais e diferentes. 

• Executar uma revisao detalhada dos lanyamentos de ajuste de fim de trimestre ou fim de exercicio e 
investigar qualquer urn que pareya nao usual quanto a natureza ou valor. 

• Para transayoes significativas e nao usuais, particularmente as ocorridas no fim ou perto do fim do 
periodo sob exame, investigar a possibilidade de envolverem partes relacionadas e as fontes dos recursos 
financeiros que sustentam as transayoes. 

• Executar procedimentos analiticos substantivos usando dados nao agregados. Por exemplo, comparar 
vendas e custo de vendas por local, linha de neg6cio ou mes com as expectativas desenvolvidas pelo 
auditor. 

• Conduzir entrevistas de empregados envolvidos em areas em que o risco de distoryao relevante 
decorrente de fraude foi identificado, para obter a perspectiva deles a respeito do risco e se, ou como, os 
controles mitigam o risco. 

• Quando outros auditores independentes estao auditando as demonstrayoes contabeis de uma ou mais 
subsidiarias, divisoes ou filiais, discutir com eles a extensao do trabalho necesslirio a ser executado para 
enfrentar o risco avaliado de distoryao relevante decorrente de fraude originliria de transayoes e atividades 
entre estes componentes. 

• Se o trabalho de especialista torna-se particularmente significativo no que diz respeito a urn item da 
demonstrayao contabil com risco de distoryao avaliado como alto, decorrente de fraude, executar 
procedimentos adicionais relativos a algumas ou todas as premissas, metodos ou descobertas do 
especialista para determinar que as descobertas sao razoaveis ou envolver outro especialista para atingir 
esse prop6sito. 

• Executar procedimentos de auditoria para analisar contas de abertura nos balanyos das demonstrayoes 
contabeis auditadas anteriormente para avaliar, com o beneficio da visao em retrospecto, como foram 
solucionados certos assuntos envolvendo estimativas contabeis e julgamentos, por exemplo, uma provisao 
para devoluyao de mercadorias. 

• Executar procedimentos em contas ou outras conciliayoes elaboradas pela entidade, considerando 
inclusive conciliayoes realizadas em periodos intermediarios. 

• Aplicar tecnicas assistidas por computador, como prospecyao de dados para testes em busca de anomalias 
em uma populayao. 

• Testar a integridade de registros e operayoes processados em sistema computadorizado. 
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• Buscar evidencias de auditoria adicionais em fontes fora da entidade sendo auditada. 

Respostas especificas - Distor~ao resultante de informa~oes contabeis fraudulentas 

Exemplos de respostas as avalia~oes do auditor dos riscos de distor~ao relevante decorrente de informa~oes 
contabeis fraudulentas sao como a seguir: 

Reconhecimento de receita 

• Executar procedimentos analiticos substantivos relacionados a receitas usando dados nao agregados, por 
exemplo, comparando a receita relatada por mes e por linha de produto ou segmento de neg6cio durante o 
periodo de reporte corrente com periodos anteriores comparaveis. Tecnicas de auditoria assistidas por 
computador podem ser uteis na identifica~ao de rela~oes ou opera~oes de receita nao usuais ou 
inesperadas. 

• Confirmar junto aos clientes certos termos contratuais relevantes e a ausencia de acordos paralelos, 
porque a contabiliza~ao apropriada muitas vezes e influenciada por tais termos ou acordos e a base para 
descontos ou o periodo ao qual se relacionam muitas vezes e mal documentado. Por exemplo, os criterios 
de aceita~ao, os termos de entrega e pagamento, a ausencia de obriga~oes futuras ou continuas de 
fomecedor, direito de devolu~ao, valores de revenda garantidos e previsoes para cancelamento ou 
reembolso muitas vezes sao relevantes em tais circunsHincias. 

• Indaga~es junto ao pessoal de vendas e marketing ou do departamento juridico a respeito de vendas ou 
remessas perto do fim do periodo e de seu conhecimento de quaisquer termos ou condi~oes nao usuais 
associados a essas transa~oes. 

• Estar fisicamente presente em urn ou mais locais no fim do periodo para observar a expedi~ao de bens ou 
sua prepara~ao para expedi~ao ( ou devolu~oes aguardando processamento ), assim como executar outros 
procedimentos de corte apropriados para vendas e estoque. 

• Para as situa~oes em que transa~oes de receita sao eletronicamente iniciadas, processadas e registradas, 
testar os controles para determinar se eles fomecem garantia de que as transa~oes de receita registradas 
ocorreram e estao adequadamente registradas. 

Quantidades do estoque 

• Examinar os registros de estoque da entidade para identificar locais que exijam aten~ao especifica durante 
ou ap6s a contagem fisica do estoque. 

• Observar contagens fisicas de estoque em certas localidades sem anuncio previo ou conduzir contagens 
fisicas de estoque em todos os locais na mesma data. 

• Conduzir contagens de estoque no fim ou perto do fim do periodo de reporte para minimizar o risco de 
manipula~o inadequada durante o periodo entre a contagem e o fim do periodo sob exame. 

• Executar procedimentos adicionais durante a observa~ao da contagem fisica de estoques. Por exemplo, 
examinar mais rigorosamente o conteudo de itens encaixotados, a maneira como os itens sao empilhados 
(por exemplo, quadrados vazios) ou etiquetados e a qualidade (isto e, pureza, grau ou concentra~ao) de 
substancias liquidas como perfumes ou substancias quimicas especiais. Usar o trabalho de especialista 
pode ser util neste aspecto. 

• Comparar as quantidades para o periodo corrente com periodos anteriores por classe ou categoria de 
estoque, local ou outros criterios, ou compar~ao de quantidades contadas com registros de estoques. 

• U sar tecnicas de auditoria assistidas por computador para testar adicionalmente a compila~ao das 
contagens fisicas dos estoques, por exemplo, organiza~ao por numero de etiqueta para testar o controle de 
etiquetas ou por numero de serie de item, para testar a possibilidade de omissao ou duplicayao de itens. 

Estimativas da administra¢o 

• Usar um especialista para desenvolver estimativa independente para compara~ao com a estimativa da 
administra~ao. 

• Estender as indaga~oes a individuos fora da administrayao e do departamento contabil para corroborar a 
capacidade e a inten~ao da administra~ao para realizar pianos relevantes para o desenvolvimento da 
estimativa. 
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Respostas especificas - Distor~oes decorrente de apropria~io indevida de ativos 

Circunstancias diferentes ditariam necessariamente respostas diferentes. Normalmente, a resposta de auditoria a 
urn risco avaliado de distorc;:ao relevante decorrente de fraude relacionada a apropriac;:ao indevida de ativos sera 
dirigida a certos saldos contabeis e classes de operac;:oes. Embora algumas das respostas de auditoria observadas 
nas duas categorias acima possam ser aplicaveis em tais circunstancias, o alcance do trabalho deve ser ligado as 
informac;:oes especificas a respeito do risco de apropriac;:ao indevida que foi identificado. 

Exemplos de respostas a avaliac;:ao do auditor do risco de distorc;:Oes relevantes decorrentes de apropriac;:ao 
indevida de ativos sao como a seguir: 

• Contar dinheiro ou titulos mobiliarios no fim ou perto do fim do periodo. 
• Confirmar diretamente com os clientes a atividade das contas (inclusive notas de credito e devoluc;:ao de 

vendas, assim como datas em que os pagamentos foram feitos) para o periodo sob auditoria. 
• Analisar as recuperac;:oes de contas baixadas. 
• Analisar as falta de estoques por local ou tipo de produto. 
• Comparar indices-chave de estoques para o padrao do setor de atividade. 
• Rever a documentac;:ao comprobat6ria para reduc;:oes nos registros de estoque perpetuos. 
• Executar por computador comparac;:ao da lista de fornecedores com a lista de empregados para identificar 

correspondencias de enderec;:os ou numeros de telefone. 
• Executar busca computadorizada de registros de folha de pagamento para identificar enderec;:os, 

identificac;:ao de empregados ou numeros fiscais ou de contas bancarias duplicadas. 
• Rever arquivos de pessoal em busca dos que contem pouca ou nenhuma evidencia de atividade, por 

exemplo, falta de avaliac;:oes de desempenho. 
• Analisar descontos de vendas e devoluc;:oes em busca de padroes ou tendencias incomuns. 
• Confirmar termos especificos de contratos com terceiros. 
• Obter evidencias de que os contratos estao sendo executados em conformidade com os seus termos. 
• Rever a adequac;:ao de despesas grandes e nao usuais. 
• Rever a autorizac;:ao e valor contabil de emprestimos a alta administrac;:ao e de partes relacionadas. 
• Rever o nivel e a adequac;:ao dos relat6rios de gastos apresentados pela alta administrac;:ao. 
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Apendice3 

Exemplos de circunstancias que indicam a possibilidade de fraude (ver item A49) 

0 que se segue sao exemplos de circunstancias que podem indicar a possibilidade de que as demonstracoes 
contabeis contenham distorcao relevante resultante de :fraude. 

Discrepancias nos registros contabeis, incluindo: 

• Transacoes que nao sao registradas de maneira completa ou tempestiva ou que sao registradas 
inadequadamente no que se refere ao seu valor, periodo contabil, classificacao ou politica da entidade. 

• Saldos ou transacoes sem suporte ou autorizacao. 
• Ajustes de ultima bora que afetem significativamente OS resultados. 
• Evidencia de acesso de empregados a sistemas e registros incompativel com o necessaria para a execucao 

de suas funcoes autorizadas. 
• Informacoes sobre indicios de :fraude que chegam ao auditor. 

Evidencias conflitantes ou ausentes, incluindo: 

• Documentos perdidos. 
• Documentos que parecem ter sido alterados. 
• Indisponibilidade de outros documentos que nao sejam documentos fotocopiados ou transmitidos 

eletronicamente quando a existencia de documentos na forma original e esperada. 
• Itens significativos nao explicados nas conciliacoes. 
• Mudancas nao usuais nos balancos ou mudancas em tendencias ou em importantes indices ou 

relacionamentos entre itens das demonstracoes contabeis - por exemplo, contas a receber que crescem 
mais rapido do que as receitas. 

• Respostas incoerentes, vagas ou nao plausiveis da administracao ou de empregados, decorrentes de 
indagacoes ou de procedimentos analiticos. 

• Discrepancias nao usuais entre os registros da entidade e as respostas de confirmacao. 
• Grande numero de lancamentos de credito e outros ajustes feitos nos registros de contas a receber. 
• Diferenyas nao explicadas ou inadequadamente explicadas entre o controle analitico de contas a receber e 

o razao, ou entre os extratos/confirmacoes de saldos dos clientes e o controle analitico de contas a 
receber. 

• Cheques cancelados perdidos ou nao existentes em circunstancias em que cheques cancelados 
normalmente sao devolvidos a entidade junto com 0 extrato bancario. 

• Estoque ou ativos fisicos desaparecidos de magnitude significativa. 
• Evidencias eletronicas indisponiveis ou perdidas, incompativeis com as praticas ou politicas de retencao 

de registros da entidade. 
• Menos respostas a confirmacoes do que o previsto ou mais respostas do que o previsto. 
• Incapacidade de apresentar evidencias de desenvolvimento de sistemas-chave, teste nas mudancas de 

programa e atividades de implementacao de mudancas e lancamentos no sistema do ano corrente. 

Relacoes problematicas ou uao usuais entre o auditor e a administracao, incluindo: 

• Recusa de acesso a registros, instalacoes, certos empregados, clientes, vendedores, ou outros junto aos 
quais poderiam ser procuradas evidencias de auditoria. 

• Pressoes de tempo indevidas impostas pela administracao para solucionar assuntos complexos ou 
contenciosos. 

• Queixas da administrayao a respeito da conducao da auditoria ou intimidacao de membros da equipe pela 
administracao, especialmente no que se refere a avaliacao critica pelo auditor das evidencias de auditoria 
ou na solucao de discordancias potenciais com a administracao. 

• Atrasos nao usuais da entidade no fomecimento das informayaes solicitadas. 
• Relutancia em facilitar o acesso do auditor a arquivos eletronicos centrais para os testes que usam 

tecnicas de auditoria assistidas por computador. 
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• Recusa de acesso a pessoal e instala~oes centrais de TI, incluindo pessoal de seguran~a, opera~es e 
desenvolvimento de sistemas. 

• Relutancia em acrescentar ou revisar divulga~oes nas demonstra~oes contlibeis para tormi-las mais 
completas e compreensiveis. 

• Reludincia em enfrentar tempestivamente deficiencias identificadas no controle intemo. 

Outros 

• Relutancia da administra~ao em permitir que o auditor se encontre a s6s com os responsaveis pela 
goveman~a. 

• Politicas contabeis que parecem estar em desacordo com as normas da industria. 
• Mudan~as freqiientes em estimativas contabeis que nao parecem resultar de mudan~as de circunstancias. 
• Tolerancia de viol~oes ao c6digo de conduta da entidade. 




