
 
 

 

 

 

5. AUDITORIA FINANCEIRA 

5.1 Conceito 

 

A Auditoria Financeira tem como objeto o exame de demonstrações contábeis, bem como de seus quadros 

isolados, elementos, contas ou itens específicos das entidades que gerenciem, guardem ou arrecadem, 

transitória ou permanentemente, recursos públicos, emitindo opinião sobre a fidedignidade da situação 

patrimonial, financeira e contábil do jurisdicionado auditado. Tem por objetivo, também, emitir opinião sobre as 

demonstrações financeiras de um projeto. Pode ter um alcance maior, incluindo aspectos de auditoria 

desempenho e ou de conformidade e também de prevenção e detecção de fraude. 

Considerando a expertise dos servidores técnicos, que devem ser adequadamente capacitados e atender aos 

requisitos éticos, inclusive os relativos à independência, este tipo de auditoria tem como finalidade observar se 

os registros foram realizados seguindo as Normas Contábeis Geralmente Aceitas. Por isso, a avaliação dos 

controles internos, dos riscos e a consequente mensuração da relevância e da materialidade são etapas 

indispensáveis para a boa execução do trabalho. Nesse sentido, o planejamento ganha grande importância. 

A ISSAI 1200 explica o objetivo global dos servidores técnicos na realização de uma Auditoria Financeira como 

sendo para: 

a) obter uma garantia razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão isentas de 

distorções materiais, devidas a fraude ou erro, permitindo que os servidores técnicos expressem uma 

opinião sobre as demonstrações; e 

b) verificar se as demonstrações contábeis estão em conformidade com as Normas Contábeis 

Geralmente Aceitas, permitindo que os servidores técnicos elaborem uma conclusão adequada sobre 

as características qualitativas dos demonstrativos emitidos pelo jurisdicionado. 

 

5.2 Fase Planejamento  
 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade - Técnica de Auditoria 300 (NBC TA 300), o planejamento 

de uma auditoria envolve a escolha da estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano de 

auditoria (Memorando de Planejamento). 



 
 

 

 

 

Essa estratégia global deve definir o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o 

desenvolvimento do plano, decidindo sobre os elementos do planejamento e alinhando a condução e o 

controle do trabalho.  

Ainda, de acordo com a citada norma, um planejamento adequado é benéfico ao servidor técnico, dentre 

outros aspectos, no auxílio à dedicação de atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, à 

identificação e resolução tempestiva de problemas potenciais, à  organização adequada do trabalho de 

auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente, à seleção dos membros da equipe de trabalho 

com níveis apropriados de capacidade e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação 

apropriada de tarefas; e para facilitar a direção e supervisão dos membros da equipe e a revisão do trabalho.

Em uma Auditoria Financeira é necessário que os responsáveis pela sua condução dirijam o esforço de 

auditoria às áreas com maior expectativa de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro, com esforço correspondentemente menor dirigido a outras áreas; e apliquem testes e outros meios para 

examinar populações em busca de distorções (NBC TA 200). 

De acordo com a NBC TA 230, o servidor técnico tem a responsabilidade de elaborar a documentação de 

auditoria, visando fornecer evidência da base para sua conclusão quanto ao cumprimento do seu objetivo 

global e de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e exigê

regulamentares aplicáveis.  

Em atendimento à NBC TA 450, o servidor técnico deve determinar se a estratégia global e o plano de 

auditoria precisam ser revisados se: 

a)  a natureza das distorções identificadas e as circunstâncias em que elas ocorreram indicarem que 

podem existir outras distorções que, em conjunto com as distorções detectadas durante a auditoria, 

poderiam ser relevantes; ou  

b)  o conjunto das distorções detectadas durante a auditoria se aproxima da materialidade determinada de 

acordo com a NBC TA 320  

Durante toda a auditoria é importante que os servidores técnicos exerçam o julgamento profissional e 

mantenham o ceticismo profissional.  

 

 



 
 

 

 

 

5.2.1 Atividades Preliminares e Conhecimento do Auditado 

Durante as atividades preliminares, deve-se atentar para a formação de uma equipe de trabalho que tenha 

as experiências e ou habilidades necessárias ao alcance do objetivo da auditoria. Em seguida, conforme 

passos explanados no Capítulo 1 e 4, deste Manual,  deve-se proceder ao entendimento das

finalísticas do jurisdicionados,  incluindo seu ambiente externo.   

Este entendimento consiste em compreender a natureza do jurisdicionado auditado e seu funcionamento 

e, dentro deste ambiente, como se situa o processo ou atividade que será auditada (NBC TA 315

11). Deve-se conhecer o tamanho da organização, sua estrutura física e funcional, bem como sua 

maturidade e o contexto sociopolítico em que está inserida.  

Deve-se, também, antes de se iniciar qualquer atividade, conhecer a gestão do auditado, abrangendo a 

complexidade da matéria em questão, a sua finalidade e o seu setor de atuação. Neste cotejo, o 

conhecimento sobre o ambiente em que se situa este jurisdicionado, relacionando externalidades 

potenciais às atividades da organização, é fator determinante para a sequência do trabalho. 

Feito o entendimento sobre o jurisdicionado auditado, faz-se imperativo que se entenda o sistema de 

contabilidade e os procedimentos de controle interno da organização; que se saiba qual a estrutura de 

controle existente, o perfil dos profissionais que atuam neste controle, o nível de formalização das etapas 

de controle e o envolvimento das pessoas chave nessas etapas, ou seja, compreender quais são os 

esforços empreendidos pelo jurisdicionado para garantir a segurança informacional.  

Assim, de forma análoga à Auditoria de Conformidade, o Memorando de Planejamento (

também deverá ser elaborado pelos servidores técnicos, buscando o melhor alinhamento entre os 

interessados dos objetivos a serem alcançados, do enfoque (procedimentos analíticos, testes substantivos 

e testes de cumprimento de normas internas com relação a controles-chave) e do escopo a ser realizado. 

Ressalta-se que a validação formal do Coordenador de auditoria neste documento se torna essencial para 

reduzir a possibilidade de erros de comunicação desde o início dos trabalhos. 

 

5.2.2 Definição da abordagem da auditoria e determinação dos componentes significativos

Conhecidas as particularidades e o contexto em que se insere o trabalho, os servidores técnicos devem 

decidir sobre a abordagem que será dada à auditoria, sabendo que: 

 



 
 

 

 

 

• auditoria ascendente é aquela em que os servidores técnicos verificam registros em sua origem 

(escrituração), confrontando os fatos contábeis com os saldos publicados nos demonstrativos; e

• auditoria descendente é aquela em que os servidores técnicos , valendo-se de suas expertises 

do estudo preliminar sobre o negócio, testam os saldos demonstrados, vertical e horizontalmente, 

buscando inconsistências nas variações. 

Quando os servidores técnicos têm experiência em trabalhos sobre a matéria a ser auditada, eles podem 

optar pela auditoria descendente, identificando variações anormais nos saldos das contas, tanto pela 

compreensão de grupos de contas em questão, quanto entre períodos sequenciais.  

Já a auditoria ascendente começa na análise dos fatos e dos registros para, então, chegar 

das demonstrações contábeis. As auditorias são feitas a partir dos lançamentos que, confrontados com os 

documentos que lhes deram origem, são referenciados nos demonstrativos para validação das 

informações divulgadas. Este método é mais trabalhoso e necessita de uma determinação bem precisa da 

amostra, devido ao grande volume da população. 

Portanto, a escolha do método se dará em função da experiência dos servidores técnicos e da avaliação 

preliminar do ambiente e da natureza do negócio. 

Esta avaliação preliminar deve levar, ainda, à identificação de áreas em que pode haver maior risco de 

distorção relevante. Isso implica dizer que os riscos existentes devem ser identificados (aplicação de 

procedimentos analíticos de avaliação de risco), bem como as respostas institucionalizadas para mitigá

los. Quando possível, é importante que já sejam identificados controles que deveriam existir para 

determinados riscos. Por fim, deve-se identificar as contas relacionadas aos riscos e o corte de 

materialidade, ou seja, quais são os valores a partir dos quais um eventual erro de escrituração e ou 

lançamento pode implicar em uma distorção materialmente relevante. 

Ressalte-se que, quando o trabalho a ser desenvolvido tiver foco em contas, elementos ou itens 

específicos das demonstrações contábeis, o servidor técnico deve avaliar a repercussão que estes têm em 

outras contas, para identificar o impacto nos demonstrativos. Para tanto, deve-se observar as normas de 

auditoria nacionais e internacionais, em especial a NBC TA 805, específica para esse tipo de trabalho.

Nesta fase, verificam-se também os resultados de auditorias anteriores envolvendo a avaliação da 

efetividade dos controles internos, inclusive a natureza das fragilidades identificadas e as medidas 

tomadas em resposta a essas deficiências. 

 



 
 

 

 

 

5.2.3 Elaboração da Matriz de Planejamento  
 

Também na auditoria financeira, será elaborada uma matriz de planejamento (Apêndice G

orientações estabelecidas no item 4.2.2, deste Manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na etapa de planejamento, são relevantes para o julgamento dos servidores técnicos os seguintes fatores: 

• a materialidade - julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas e 

são afetados pela magnitude e natureza das distorções ou pela combinação de ambos. Para o 

planejamento de uma auditoria, envolve o exercício de julgamento profissional, conforme a NBC TA 

320. Para determinar a materialidade em relação às demonstrações contábeis como um todo, 

aplica-se, frequentemente, uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida.;

• a importância do risco relacionado;  

• o ambiente de tecnologia da informação (TI); 

• a natureza do negócio do jurisdicionado auditado, inclusive suas características de organização e 

propriedade; 

• a diversidade e complexidade das operações do auditado;  

• as exigências legais e regulatórias aplicáveis;  

Matriz de Planejamento  

Questões 
de 

auditoria 

Informações 

requeridas 

Fontes 

de 

informação 

Procedimentos 

de análise de 

dados 

Membro 
responsável 

Limitações Possíveis 
achados

Q1   PA1   A1 

Q2   PA2   A2 

PA3   

PA4   

Q3   

PA5   

A3 
A4 
A5 

Q4   PA6   A6 

Q5 PA7   A7 

PA8   A8 Q6 
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• as circunstâncias e o componente aplicável do controle interno; 

• a natureza e complexidade dos sistemas que fazem parte do controle interno do auditado, inclusive 

o uso de organizações de serviços;  

• se, e como, um controle específico, individualmente ou em combinação com outros, impede ou 

detecta e corrige distorção relevante.  

 

Munidos de todas essas informações sobre a natureza do jurisdicionado auditado, seus controles internos, 

a materialidade das contas envolvidas e o ambiente de TI, os servidores técnicos podem iniciar o 

preenchimento da Matriz de Planejamento, formulando, a partir do escopo, questões de auditoria que 

sejam respondidas com o desenvolvimento do trabalho; ou seja, deve-se problematizar aquilo que se quer 

com a auditoria.  

A este respeito, deve-se identificar qual a informação necessária para responder à questão

requeridas); de onde se extrairá tal informação (Fontes de informação); qual metodologia de extração dos 

dados (Procedimentos de coleta de dados); de qual forma ou com qual instrumento se fará a análise dos 

dados extraídos (Procedimentos de análise de dados); qual membro ou membros da equipe de servidores 

técnicos ficará incumbido de executar tais procedimentos (Membros responsáveis); quais são as 

limitações existentes no escopo que podem afetar o procedimento (Limitações) e quais os resultado

se podem esperar (Possíveis achados). 

As perguntas devem ser relacionadas aos seguintes aspectos: 

a) legais: ligadas  à previsão legal das etapas dos processos; 

b) de controle: referentes à  efetividade dos controles (que devem ser respondidas com a aplica

Walkthroughs); 

c) contábeis e financeiros: relativas ao processo de escrituração e movimentação de saldos de 

pagamento; e 

d) gerenciais e de boas práticas: vinculadas à Governança Corporativa de Tecnologia da Informação 

(GCTI,aos procedimentos de revisão de controles internos seguindo a metodologia de segurança 

da informação, bem como  às boas práticas que devem ser observadas em uma gestão pública 

eficaz. 



 
 

 

 

 

Após toda a documentação necessária ter sido identificada e coletada, a situação de fato, descrita e 

formalizada em papéis elaborados pelo jurisdicionado auditado, deve ser comparada à situação de direito, 

descrita e fundamentada em normas regulamentares, aplicáveis ao objeto de auditoria, fazendo

checklist contemplando os artigos, incisos e alíneas que precisam ser confrontados. 

Procedendo-se a essa comparação, chegar-se-á a um Possível Achado sobre o atendimento ou não a 

requisitos formais. Nesse sentido, é importante ter atenção para as seguintes hipóteses: 

• em se tratando de um trabalho de Auditoria Financeira integrada com Auditoria de Conformidade, 

no que tange ao aspecto de conformidade, o checklist, devidamente acompanhado com documento 

comprobatório, servirá como evidência corroboradora do achado, sendo assim um procedimento de 

análise de dados. Isto porquê o que se identifica com a comparação dos itens de verificação é 

exatamente a distorção entre os aspectos formais previstos em lei. 

• em se tratando do trabalho de Auditoria Financeira, estritamente, ou em se tratando de uma linha 

de trabalho de aspecto financeiro, em uma auditoria integrada, o checklist, devidamente 

acompanhado com documento comprobatório, será um procedimento de coleta de dados, para que 

se evidencie quais normas fundamentarão os testes que, por sua vez, responderão às questõe

auditoria que estarão sujeitas a aspectos quantitativos.  

A realização dessas atividades permite que os servidores técnicos selecionem preliminarmente as 

técnicas que, por sua vez, viabilizarão a identificação e confrontação dos saldos e transações, 

possibilitando, por exemplo, que: 

• seja mantida a necessária independência e capacidade para executar o trabalho; 

• não haja problemas com a integridade de gestão que possam afetar a vontade de os servidores 

técnicos desenvolverem os seus trabalhos. 

• não haja desentendimentos entre equipe técnica de auditoria e o jurisdicionado, tendo como base 

os termos de referência da auditoria, quando for o caso. 

Para que se faça uma seleção da amostra, verificação dos riscos, seleção dos testes e todas as etapas 

seguintes ao processo, uma questão essencial precisa ser respondida: o que se quer confirmar com a 

aplicação de determinado teste? 

As respostas possíveis, segundo as Normas Geralmente Aceitas de Contabilidade e as Normas 

Internacionais de Auditoria, são divididas em cinco afirmações, quais sejam: 



 
 

 

 

 

 

Categoria de Afirmação Natureza 

Existência ou ocorrência Ativos e passivos do jurisdicionado auditado existem em determinada data e 
transações de receitas e despesas ocorreram durante determinado período.

Integridade Todas as transações e contas que deveriam ser incluídas nas demonstrações 
contábeis realmente foram. 

Direitos e obrigações Ativos são os direitos  do jurisdicionado auditado e passivos são suas obrigações em 
determinada data. 

Avaliação ou alocação Quantias pelas quais componentes de ativos, passivos, receitas e despesas foram 
incluídas nas demonstrações contábeis são adequadas. 

Apresentação e 
divulgação 

Componentes particulares das demonstrações contábeis encontram
adequadamente classificados, descritos e evidenciados. 

 
       QUADRO 2: Categorias de afirmações em demonstrações contábeis (BOYNTON, 2002) 
 
 

Essas cinco categorias de afirmações definem os tipos de distorções potenciais que podem ocorrer em 

demonstrações contábeis e o desenvolvimento de um programa de auditoria para coletar evidências sobre 

adequação de sua apresentação. 

Na medida em que se avaliam os possíveis achados e seus efeitos, definem-se os procedimentos que 

serão adotados e identifica-se a afirmação correspondente, devendo-se completar a Matriz de Achados.

Todos os testes realizados devem responder a pelo menos uma dessas afirmações, segundo a natureza 

da conta e o que se quer verificar com tal teste. Nesse sentido, todo teste deve atender a um objetivo 

predeterminado. Esta lista de teste pode ser organizada em um plano de trabalho específico.

Ratifica-se que na fase Planejamento, o preenchimento da Matriz de Planejamento é realizad

constantemente e deve conter, ao final, informações exatas e suficientes para a execução dos testes e 

formação dos papéis de trabalho. A Matriz de Achados terá o início de sua elaboração na fase 

Planejamento, porém só será finalizada na fase Execução. 

Não há rigidez quanto à utilização de todas as ferramentas, desde que os servidores técnicos consigam 

direcionar, documentar e evidenciar o planejamento de auditoria e seus achados, identificando os testes a 

serem realizados, as amostras selecionadas e os objetivos do trabalho que se quer alcançar.

 



 
 

 

 

 

5.2.4 Identificação e Avaliação dos Riscos na Auditoria 

Os riscos na auditoria, segundo a NBC TA 315, devem ser identificados ao longo de todo o processo de 

obtenção do entendimento da entidade e do seu ambiente, considerando-se os controles relevantes a eles 

relacionados e as classes de transações, saldos de contas e divulgações nas demonstrações contábeis. 

Devem os servidores técnicos também avaliar se os riscos identificados se relacionam de forma 

generalizada às demonstrações contábeis como um todo e se afetam potencialmente muitas afirmações; 

relacionar os riscos identificados àquilo que pode dar errado no nível da afirmação, levando em conta os 

controles relevantes que se pretende testar; e considerar a probabilidade de distorção, inclusive a 

possibilidade de sua ocorrência em multiplicidade e se a distorção potencial é de tal magnitude que resulte 

em distorção relevante. 

Cabe aos servidores técnicos determinar se qualquer um dos riscos identificados é, no seu julgamento, um 

risco significativo e quais atividades de controle são relevantes para esse risco.  

No que diz respeito a alguns riscos, pode-se julgar que não é possível ou praticável obter evidências de 

auditoria suficientes e apropriadas apenas a partir de procedimentos substantivos. Tais riscos podem 

relacionar-se com registro impreciso ou incompleto de classes de transações rotineiras e significativas ou 

saldos de contas, cujas características frequentemente permitem processamento altamente automatizado, 

com pouca ou nenhuma intervenção manual. Em tais casos, os controles da entidade sobre esses ris

são relevantes para a auditoria e os servidores técnicos devem conhecê-los (NBC TA 315). 

A avaliação dos riscos de distorção relevante no nível da afirmação pode mudar durante o curso da 

auditoria, à medida que evidências adicionais são obtidas. Nas circunstâncias em que evidências de 

auditoria são obtidas executando procedimentos adicionais, ou se são obtidas novas informações, 

incompatíveis com as evidências de auditoria avaliadas inicialmente, os servidores técnicos devem revisar 

a avaliação e, portanto, modificar os procedimentos adicionais de auditoria planejados (NBC TA 315).

 

5.3  Fase Execução 

A execução do trabalho de Auditoria Financeira consiste na confirmação dos conhecimentos dos sistemas 

contábeis e de procedimentos de controle interno, na aplicação dos testes selecionados e na formação de 

papéis de trabalho. Para maximizar os resultados e manter alinhados os objetivos com a etapa de 

execução, faz-se necessário definir o que será testado, como e quanto.  



 
 

 

 

 

Para tanto, a equipe técnica deve partir do seu planejamento, considerando os riscos, o prazo para 

execução e a materialidade e relevância das contas. 

A determinação de materialidade para execução de testes não é um cálculo mecânico simples e envolve o 

exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento sobre a entidade, atualizado durante a 

execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas 

em auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas em relação a distorções no período 

corrente. A materialidade das demonstrações contábeis como um todo pode precisar ser revista em 

decorrência de alterações nas circunstâncias que ocorreram durante a auditoria, novas informações ou 

mudança no entendimento sobre a entidade e suas operações, em virtude da execução de procedimentos 

adicionais de auditoria (NBC TA 320). 

É importante que, durante a realização da auditoria, os servidores atentem para as distorções. Entende

por distorção, conforme ISSAI 1450, a diferença entre o montante, classificação, apresentação ou 

divulgação de um item de demonstração financeira relatada, e a quantidade, classificação, apresentação 

ou divulgação que é necessária para o item estar em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. 

Distorções podem surgir de erros ou fraudes. Neste sentido, o objetivo dos servidores técnicos é avaliar:

a) o efeito de distorções identificadas na auditoria; e  

b) o efeito de erros não corrigidos, se houver, sobre as demonstrações financeiras. 

As distorções podem ser decorrentes de: 

a) imprecisão na coleta ou no processamento de dados usados na elaboração das demonstrações 

contábeis;  

b) omissão de valor ou divulgação;  

c) estimativa contábil incorreta, decorrente da falta de atenção aos fatos ou de interpretação 

equivocada dos fatos 

d) julgamentos da administração sobre estimativas contábeis não consideradas razoáveis;

e) seleção e aplicação de políticas contábeis consideradas inadequadas. 

As distorções não corrigidas são aquelas que, identificadas e evidenciadas pelos servidores técnicos, 

foram devidamente informadas à gestão da entidade, mas os seus efeitos perduram.  

 



 
 

 

 

 

Quando materiais, elas irão compor a Matriz de Achados (Apêndice J), em que os servidores técnicos 

devem descrever o fato, preferencialmente quantificando o efeito da distorção e reunindo elementos que 

possibilitem um julgamento, quando necessário, sobre a sua culpabilidade, se ocorrida em virtude de erro 

ou fraude. Distorções materiais são aquelas cujo montante afeta os resultados financeiros e patrimoniais 

apresentados, de modo que essa distorção possa implicar em um entendimento equivocado sobre a 

veracidade das informações sobre o aspecto contábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os servidores técnicos determinarem se as distorções são relevantes, individualmente ou em 

conjunto devem considerar: 

a) a) a magnitude e a natureza das distorções, tanto em relação a classes específicas de transações, 

saldos contábeis ou divulgação quanto às demonstrações contábeis como um todo, e as 

circunstâncias específicas de sua ocorrência; e 

b) b) o efeito de distorções relacionadas a períodos anteriores sobre as classes relevantes de 

transações, saldos contábeis ou divulgação, e sobre as demonstrações contábeis como um todo.

Toda distorção individual é considerada para avaliar seu efeito nas classes relevantes de transações, 

saldos contábeis ou divulgação, incluindo se o nível de materialidade para a classe específica de 

transações, saldos contábeis ou divulgação, se houver, foi excedido. 

Individualmente ou quando consideradas juntamente com outras distorções acumuladas durante a 

auditoria, as circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem levar a avaliá-las como relevantes, 

mesmo se forem inferiores à materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, se:

 

Matriz de Achados  

Descrição 
do Achado 

Situação 
Encontrada 

Critérios 
de 

Auditoria 

Evidências 
e Análises 

Causas Efeitos Proposta de 
Encaminhamento

A1    C1 Rec. 1

A2    C2 

E1 

Rec. 2

E2 A3    C3 

E3 

Rec. 3

 



 
 

 

 

 

• afetam o cumprimento de requerimentos regulatórios; 

• afetam o cumprimento de cláusulas contratuais de dívidas (covenants) ou outros requerimentos 

contratuais; 

• referem-se à seleção ou à aplicação incorreta de política contábil que tem efeito não relevante 

sobre as demonstrações contábeis do período corrente, mas tem provavelmente efeito relevante 

sobre  essas demonstrações  de períodos futuros; 

• encobrem mudança nos resultados ou outras tendências, especialmente no contexto das condições 

econômicas gerais e do setor; 

• afetam índices usados para avaliar a posição patrimonial e financeira, resultados das operações ou 

fluxos de caixa da entidade; 

• constituem uma omissão de informações não requeridas especificamente pela estrutura de relatório 

financeiro aplicável, mas que no julgamento, é importante para que os usuários entendam a posição 

patrimonial e financeira, o desempenho das operações ou os fluxos de caixa da entidade.

5.4.1 Deficiência dos Controles Internos 
 

Em uma Auditoria Financeira, os servidores técnicos devem apontar as deficiências de controle interno 

identificadas durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para 

merecer a atenção. 

De acordo com a NBC TA 265, deficiência de controle interno existe quando falta um controle necessário 

para prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações contábeis ou quando o 

controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e 

corrigir tempestivamente tais distorções.  

Deficiência significativa de controle interno é a deficiência ou a combinação de deficiências de controle 

interno que, no julgamento profissional dos servidores técnicos, é de importância suficiente para merecer a 

atenção dos responsáveis pela governança. 

Exemplos de assuntos que podem ser considerados para determinar se a deficiência ou a combinação de 

deficiências de controle interno são significativas, incluem:  

• a probabilidade das deficiências levarem a distorção relevante nas demonstrações contábeis no 

futuro; 



 
 

 

 

 

• a susceptibilidade à perda ou à fraude do respectivo ativo ou passivo; 

• a subjetividade e a complexidade da determinação de valores estimados, como estima

contábeis a valor de mercado; 

• os valores das demonstrações contábeis expostos às deficiências; 

• o volume de atividade que ocorreu ou poderia ocorrer nos saldos contábeis ou na classe de 

transações expostas à deficiência ou às deficiências; 

• a importância dos controles para o processo de elaboração de demonstrações contábeis. São 

exemplos desses controles: de monitoramento geral (tal como supervisão de administração); sobre 

a prevenção e a detecção de fraude; sobre a seleção e a aplicação das principais 

contábeis; sobre transações significativas com partes relacionadas; sobre transações significativas 

fora do curso normal dos negócios da entidade; e sobre o processo de elaboração de 

demonstrações contábeis de final de período (tal como controle sobre lançamentos não recorrentes 

ou não usuais);  

• a causa e a frequência das exceções detectadas em decorrência das deficiências de controle;

• a interação da deficiência com outras deficiências do controle interno.  

Ainda de acordo com a NBC TA 265, são exemplos de indicadores de deficiência significativa do controle 

interno:  

• evidência de aspectos ineficazes do ambiente de controle; 

• ausência de processo de avaliação de risco na entidade em que a existência desse processo seria 

normalmente esperada;  

• evidência de processo de avaliação de risco ineficaz, tais como falha da administração para 

identificar risco de distorção relevante que o auditor esperaria que o processo de avaliação de risco 

tivesse identificado;  

• evidência de resposta ineficaz a riscos significativos identificados (por exemplo, ausência de 

controle sobre esses riscos);  

• distorção detectada pelos procedimentos do auditor que não foi prevenida ou detectada e corrigida, 

pelo controle interno da entidade; 



 
 

 

 

 

• reapresentação de demonstrações contábeis emitidas anteriormente para refletir a correção de 

distorção relevante devido a erro ou a fraude; 

• evidência da incapacidade da administração de supervisionar a elaboração das demonstrações 

contábeis.  

5.4.2 A Seleção da Amostra e Procedimentos Analíticos 
 

A amostragem em auditoria destina-se a possibilitar conclusões a serem tiradas de uma população inteira 

com base no teste de amostragem. A amostragem em uma Auditoria Financeira é discutida na NBC TA 

530. 

Ao definir uma amostra de auditoria, deve-se considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as 

características da população da qual será retirada a amostra. 

A condução desta fase irá depender da escolha feita pelos servidores técnicos quanto à forma com que se 

irá conduzir a auditoria, se de forma ascendente ou descendente.  

Em uma auditoria ascendente, a seleção da amostra por critérios estatísticos deve ser muito criteriosa, 

para que se tenha uma boa representatividade da população, aumentando-se a efetividade dos testes. 

Considerando que a auditoria ascendente parte dos fatos contábeis para a divulgação das demonstrações, 

e considerando, ainda, que o número de fatos contábeis é muito grande e torna inviável uma avaliação de 

todos eles, somente uma amostra representativa permite uma conclusão realista da parte em relação ao 

todo. Já em se tratando de uma auditoria descendente, deve-se proceder a uma avaliação cuidadosa dos 

aspectos de riscos envolvidos na natureza da entidade auditada, visto que será esse entendimento o fator 

principal para a conclusão dos aspectos relevantes e materiais que deverão ser apreciados. Considerando 

que este tipo de auditoria foca nas demonstrações, não se procedendo inicialmente testes em transações, 

o levantamento de riscos e variações anormais de saldos são as ações que determinarão a qualidade dos 

testes de walkthrough. Este procedimento, em caso de sistemas de controle interno que sejam 

informatizados, não precisa ser repetido. O objetivo deste teste é apenas verificar se, para uma dada 

entrada, ter-se-á a saída desejada. Logo, o que se pretende é verificar se o processamento está correto. 

Como sistemas informatizados repetem comandos predeterminados, uma vez validado um teste, pode

atestar pela confiabilidade ou não do respectivo controle interno. 

O quanto se pretende testar depende do risco avaliado, da natureza da conta e do tipo de afirmação 

financeira que se pretende responder com o procedimento e o objetivo do teste. Selecionadas as contas, 



 
 

 

 

 

alguns aspectos de risco e da natureza das transações podem ser definidos para orientar a seleção de 

testes substantivos. 

Durante a execução da auditoria, os servidores técnicos devem avaliar  se os resultados da amostra e 

se o uso de amostragem de auditoria forneceram uma base razoável para conclusões sobre a população 

que foi testada.  

Em determinados casos, a eficiência da auditoria pode ser melhorada se o servidor estratificar a 

população dividindo-a em subpopulações distintas que tenham características similares. O objetivo da 

estratificação é o de reduzir a variabilidade dos itens de cada estrato e, portanto, permitir que o tamanho 

da amostra seja reduzido sem aumentar o risco de amostragem. 

É importante atentar que o uso de procedimentos de auditoria não apropriados ou a interpretação errônea 

da evidência de auditoria e o não reconhecimento de uma distorção ou de um desvio, aumentam o risco 

de auditoria. 

Selecionadas as contas, alguns aspectos de risco e da natureza das transações podem ser definidos para 

orientar a seleção de testes substantivos. 

A natureza da conta determina o tipo de afirmação financeira que se pretende responder com o 

procedimento e o objetivo do teste. O risco avaliado indicará o quanto se pretende testar. 

Em auditorias envolvendo estimativas contábeis, incluindo as relacionadas ao Valor Justo podem s

necessárias avaliações, dentre outras, para: 

• provisão para devedores duvidosos; 

• obsolescência dos estoques; 

• garantia de obrigações; 

• método de depreciação ou da vida útil de ativos; 

• fornecimento contra o valor contábil de um investimento em que haja incerteza quanto à sua 

valorização; 

• resultado de contratos de longo prazo; e 

• os custos decorrentes da resolução de litígios e julgamentos. 

 

 



 
 

 

 

 

Testes de como foram efetuadas as estimativas contábeis podem envolver, por exemplo: 

a) testar em qual extensão os dados em que a estimativa contábil se baseia são precisos, completos e 

relevantes, e se a estimativa contábil foi devidamente determinada usando esses dados e 

suposições de gestão; 

b) verificar se a fonte leva em consideração a relevância e a confiabilidade dos dados ou informações 

externas, inclusive que as recebidas de especialistas externos contratados pelo jurisdicionado para 

auxiliar na definição de uma estimativa contábil; 

c) recalcular a estimativa contábil, e rever informações sobre a estimativa contábil para a consistência 

interna; e 

d) verificar a análise da administração do jurisdicionado e respectivos processos de aprovação.

Uma suposição usada para fazer uma estimativa contábil pode ser considerada significativa se uma 

variação razoável na hipótese afeta materialmente a mensuração da estimativa contábil. 

Portanto, a apresentação de demonstrações financeiras de acordo com a estrutura de relatório financeiro 

inclui a divulgação adequada dos assuntos materiais. Estas divulgações podem incluir, por exemplo:

• os pressupostos utilizados; 

• o método de estimação utilizado, incluindo eventuais modelos aplicáveis; 

• a base para a seleção do método de estimativa; 

• o efeito de quaisquer alterações ao método de estimativa do período anterior; e 

• as fontes e as implicações da incerteza das estimativas. 

5.4.3 Evidência de Auditoria  
 

Evidência de auditoria compreende as informações utilizadas para chegar às conclusões que 

fundamentarão a opinião emitida pelos servidores técnicos. O objetivo é definir e executar procedimentos 

de auditoria que permitam conseguir evidências de auditoria apropriadas e suficientes (NBC TA 500). A 

evidência de auditoria inclui, dentre outras, as informações contidas nos registros contábeis que suportam 

as respectivas demonstrações. 

 



 
 

 

 

 

Se a evidência de auditoria obtida em uma fonte é inconsistente com a obtida em outra ou tem

quanto à confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria, deve

determinar quais modificações ou acréscimos aos procedimentos de auditoria são necessários para 

solucionar o assunto e deve-se considerar o seu efeito , se houver, sobre outros aspectos da auditoria.

A evidência de auditoria para a obtenção de conclusões e fundamentação da opinião é conseguida pela 

execução dos seguintes procedimentos: 

• de avaliação de riscos que incluem: testes de controles ou procedimentos substantivos, 

dependendo do contexto em que sejam aplicados: o exame de registros ou documentos, internos 

ou externos ( em forma de papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de 

um ativo); confirmação externa; recálculo (da exatidão matemática de documentos ou registros); 

procedimentos analíticos(avaliação das informações feitas por meio de estudo das relações 

plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Os procedimentos analíticos incluem também 

a investigação de flutuações e relações identificadas que sejam inconsistentes com outras 

informações relevantes ou que se desviem significativamente dos valores previstos); indagação.  

• adicionais de auditoria, que abrangem testes de controles  e procedimentos substantivos, inclusive 

testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. 

Um teste eficaz fornece evidência de auditoria apropriada na medida em que, considerada com outra 

evidência de auditoria obtida ou a ser obtida, será suficiente para as finalidades da auditoria. Ao selecionar 

itens a serem testados, deve-se determinar a relevância e confiabilidade das informações a serem 

utilizadas como evidência de auditoria. Os meios à disposição dos servidores para a seleção de itens a 

serem testados são: 

a)  seleção de todos os itens (exame de 100%); 

b)  seleção de itens específicos; e 

c)  amostragem de auditoria. 

Os procedimentos substantivos no nível de afirmações podem ser testes de detalhes, procedimentos 

analíticos substantivos ou uma combinação dos dois. A decisão sobre quais procedimentos de auditoria 

aplicar, incluindo a decisão sobre a utilização de procedimentos analíticos substantivos, baseia

julgamento do servidor sobre a eficácia e a eficiência esperadas dos procedimentos de auditoria 

disponíveis para reduzir o risco de auditoria no nível de afirmações a um nível aceitavelmente baixo 

(NBCTA 520). 



 
 

 

 

 

O objetivo dos servidores técnicos ao realizar um trabalho de auditoria inicial, de acordo com a NBCTA 

510, com relação a saldos iniciais, é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre se:

a) os saldos iniciais contêm distorções que afetam de forma relevante as demonstrações contábeis do 

período corrente; e 

b) as políticas contábeis apropriadas refletidas nos saldos iniciais foram aplicadas de maneira uniforme 

nas demonstrações contábeis do período corrente, ou se as mudanças nessas políticas contábeis 

estão devidamente registradas,  adequadamente apresentadas e divulgadas de acordo com a estrutura 

de relatório financeiro aplicável. 

 

      5.4.4 Partes Relacionadas 

Sobre o tópico “Partes Relacionadas”, os objetivos dos servidores técnicos são: 

a) reconhecer os fatores de risco de fraude (se houver) decorrentes das relações com partes 

relacionadas e as transações que são relevantes para a identificação e avaliação dos riscos

erros materiais decorrentes de fraude; e 

b) concluir, com base nas evidências de auditoria obtidas, se as demonstrações financeiras, na 

medida em que são afetadas por essas relações e transações: 

a. apresentam de forma justa as informações financeiras; e 

b. não são enganosas (para estruturas de conformidade). 

c) obter evidência de auditoria suficiente e apropriada, assegurando que as partes relacionadas e 

respectivas transações foram devidamente identificadas, contabilizadas e divulgadas nas 

demonstrações financeiras. 

 

Frente a esses objetivos,o servidor deve estar atento para algumas questões, a seguir relacionadas.

5.4.4.1 Identificação de  relacionamentos com partes relacionadas e operações:  

Muitas transações com partes relacionadas estão no curso normal dos negócios e podem ser realizadas 

sem maiores riscos de distorção material das demonstrações financeiras de transações similares com 

partes não relacionadas. No entanto, a natureza das relações com partes relacionadas e as transações 

podem, em algumas circunstâncias, dar origem a estes riscos, como exemplificado abaixo:  



 
 

 

 

 

  

• as partes relacionadas podem operar através de uma extensa e complexa gama de relações e 

estruturas, com um correspondente aumento na complexidade das transações com partes 

relacionadas; 

• os sistemas de informações podem ser ineficazes ao identificar ou resumir transações e saldos 

pendentes entre uma entidade e suas partes relacionadas; e 

• as transações entre partes relacionadas podem não ser realizadas sob regras e condições normais 

de mercado, como ocorre quando algumas transações com partes relacionadas são conduzidas 

sem troca de consideração. 

Muitas estruturas de relatórios financeiros estabelecem requisitos específicos de transações, de 

demonstrações, de contabilidade e de divulgação para as partes relacionadas, para permitir aos usuários 

dos demonstrativos financeiros uma maior compreensão da sua natureza e dos efeitos reais ou potenciais 

sobre as demonstrações contábeis. 

Quando a estrutura de um relatório financeiro estabelece exigências para as partes relacionadas, os 

servidores técnicos devem planejar e executar procedimentos para obter evidência de auditoria suficiente 

e apropriada para saber se os relacionamentos com partes relacionadas e as transaçõe

devidamente identificados, contabilizados e divulgados nas demonstrações financeiras de acordo com a 

estrutura de relatório financeiro.  

Transações com partes relacionadas fora do curso normal dos negócios são presuntivamente identificados 

como riscos significativos e estão sujeitas aos procedimentos adicionais necessários para ser aplicado a 

todos os riscos significativos.  

5.4.4.2 Procedimentos para responder aos riscos de distorções materiais associados ao 

relacionamento com partes relacionadas e transações 

A seleção dos procedimentos de auditoria é influenciada pelos resultados do trabalho da área técnica na 

identificação das transações com partes relacionadas. Uma vez que uma transação deste tipo for 

identificada, os servidores técnicos devem realizar procedimentos para determinar a sua natureza, a 

finalidade, os seus termos e como foi determinada, além da extensão das relações entre as partes 

relacionadas.  



 
 

 

 

 

Para as transações com partes relacionadas identificadas, deve se atentar para realização dos seguintes 

procedimentos específicos:  

• testar a compilação da entidade dos montantes a serem divulgados nas demonstrações financeiras;

• testar os controles da entidade sobre a integridade e precisão do registro dos relacionamentos com 

partes relacionadas e transações; 

• examinar as faturas, cópias executadas de acordos, contratos e documentação pertinente apoio de 

outras operações com partes relacionadas; 

• confirmar valores e termos de transações com partes relacionadas, incluindo garantias e outras 

informações relevantes, com as outras partes das transações;  

• verificar ou confirmar a transferência e valor das garantias, se houver;  

• determinar se as transações materiais com partes relacionadas foram aprovadas pelos 

responsáveis pela governança ou administração de forma adequada;  

Quando verificado que a administração não tem adequadamente contabilizadas ou divulgadas específicas 

transações com partes relacionadas, situação que pode representar um risco significativo, , deve

executar o seguinte:  

• confirmar os fins, termos específicos ou valores das transações com a parte relacionada. Este 

procedimento pode ser menos eficaz se for determinado pelos servidores técnicos que a entidade 

possa influenciar significativamente a parte relacionada em suas respostas para os servidores. 

Nesta situação, pode-se projetar e executar procedimentos de auditoria adicionais, tal como o 

exame de provas (pagamentos posteriores, pós-período de ajustamentos, a fim de verificar se a 

transação é válida ou comparar os termos em que a transação foi conduzida pela entidade); 

• confirmar informações significativas com intermediários, como bancos, fiadores, agentes ou 

advogados para obter uma melhor compreensão da transação com partes relacionadas; e

• consultar as publicações financeiras, jornais de comércio, agências de crédito e outras fontes de 

informação, quando faltar evidenciação adequada para transações materiais esporádicas com 

clientes, fornecedores ou outras empresas.  

Em certos casos, para se obter uma compreensão completa de uma operação, pode ser necessário 

discuti-la com as partes relacionadas, seus auditores ou outros envolvidos, como bancários ou advogados 

que estão familiarizados com a transação. Também pode ser necessário inspecionar as evidências em 



 
 

 

 

 

posse de tais pessoas. No entanto, devem-se reservar tais procedimentos para situações complexas, e 

não realizá-las sem a aprovação do coordenador ou diretor responsável pela auditoria.  

5.4.4.3 Existência de partes relacionadas não identificadas previamente ou não reveladas ao 

Tribunal pela administração  

Ao inspecionar registros ou documentos, deve-se permanecer alerta para arranjos ou outras informações 

que possam indicar a existência de relacionamentos com partes relacionadas ou transações que a 

administração não tenha previamente identificado ou divulgado para o Tribunal. Um arranjo envolve um 

acordo formal ou informal entre a entidade e outra parte.  

Arranjos que podem indicar a existência de relacionamentos com partes relacionadas ou transações que a 

administração não tenha previamente identificado ou divulgado incluem:  

• participação em sociedades irregulares; 

• contratos de prestação de serviços que estejam em termos e ou condições fora curso normal dos 

negócios da entidade; e 

• relacionamentos entre segurado e segurador. 

Transações que aparecem em circunstâncias incomuns também podem indicar a existência de partes 

relacionadas não identificadas, como por exemplo:  

• transações que possuem termos anormais (por exemplo, os preços, as taxas de juros, garantias e 

condições de reembolso fora do comum); 

• transações em que falta uma razão comercial lógica aparente para a sua ocorrência;  

• transações processadas de maneira não usual;  

• alto volume de transações significativas ou com certos clientes ou fornecedores, quando 

comparado com outras semelhantes; 

• transações não registradas, como o recebimento ou prestação de serviços de gerenciamento, sem 

custo. 

Se for identificado um arranjo ou informação que sugere a existência de relacionamentos com partes 

relacionadas ou transações que a administração não tenha previamente identificado ou divulgado, deve

determinar se as circunstâncias subjacentes confirmam a existência dessas relações ou transações. Se for 

determinada a existência dessas relações ou operações, deve-se executar o seguinte:  



 
 

 

 

 

• comunicar as informações relevantes para os outros membros da equipe de trabalho, que lhes 

permitam avaliar o efeito que a nova informação pode ter em outras áreas da auditoria;

• solicitar, à gestão, a identificação de todas as transações com as partes relacionadas recém

identificadas para a sua avaliação pelos servidores técnicos; e 

• reconsiderar o risco de que outras partes relacionadas ou transações significativas com partes 

relacionadas possam existir e que a administração não tenha previamente identificado ou divulgado 

aos servidores técnicos. Devem ser executados procedimentos de auditoria adicionais, conforme 

necessário.  

Se a não divulgação, pela administração, parece intencional (e, portanto, indicativo de um risco de 

distorção relevante devido à fraude), os servidores técnicos também devem avaliar as implicações para a 

auditoria de tal intenção de não-divulgação.  

Por exemplo, se a administração intencionalmente não divulgou relacionamentos com partes relacionadas 

ou transações, os servidores técnicos devem considerar se isto constitui um risco de distorção relevante 

devido à fraude e desenvolver uma resposta apropriada. Além disso, pode-se reavaliar a confiabilidade de 

outras representações orais e escritas feitas pela administração. Deve-se considerar, também, se a 

incapacidade de identificar ou divulgar o relacionamento com partes relacionadas ou transação representa 

uma deficiência de controle interno que mereça ser comunicada aos responsáveis pela governança. 

5.4.4.4 Transações fora do curso normal  

Na execução dos procedimentos de auditoria, deve-se identificar transações materiais fora do curso 

normal de negócios da entidade, indagar a administração sobre a natureza das operações (por exemplo, 

lógica de negócio, termos e condições) e determinar se partes relacionadas podem estar envolvidas. Isso 

ajuda os servidores técnicos a avaliar a presença de todas as transações com partes relacionadas e os 

riscos de distorções materialmente relevantes. 

Enfatiza-se que as demonstrações financeiras devem reconhecer a substância econômica de transações, 

em vez de sua forma jurídica. Uma transação que aparentemente seria realizada internamente, em 

exame, pode ser determinada como uma transação realizada por uma ou mais partes relacionadas em 

que a substância da transação difere significativamente de sua forma. As transações com partes 

relacionadas geralmente não são motivadas por uma intenção de enganar. Seguem abaixo exemplos de 

transações que podem levantar questões sobre a forma versus substância e podem indicar que existem 

partes relacionadas: 



 
 

 

 

 

• empréstimos contraídos ou concedidos numa base sem juros ou a uma taxa de juros 

significativamente acima ou abaixo das atuais taxas de mercado; 

• venda de imóveis a um preço que difere significativamente de seu valor avaliado; e 

• empréstimos realizados sem condições de reembolso previsto. 

Na ausência de evidência do contrário, as transações com partes relacionadas não devem ser 

consideradas fora do curso normal dos negócios. No entanto, deve-se estar ciente de que as transações 

com partes relacionadas podem ter sido motivadas para neutralizar condições adversas de negócios (tais 

como a falta de capital de giro suficiente, uma previsão otimista demais de rendimentos, etc.). Além disso, 

a estrutura de negócios (por exemplo, diversos níveis de entidades controladas) ou estilo de gestão 

operacional (tal como a ausência de definição clara de responsabilidades e autoridade dos gestores), 

ocasionalmente, são deliberadamente direcionados para obscuras transações com partes relacionadas, 

fazendo-as aparecer como operações cumulativas. Circunstâncias como as descritas acima aumentam o 

nível de ceticismo dos servidores técnicos e afetam a extensão dos procedimentos relativos a partes 

relacionadas. Transações que parecem suspeitas são rastreadas até serem bem compreendidas e, na 

medida do possível, verificadas de forma independente. 

Para identificação de transações significativas fora do curso normal dos negócios da entidade com partes 

relacionadas, deve-se atentar para os procedimentos que considerem a execução, inclusive 

inspecionando os contratos ou acordos subjacentes para: 

• obter um entendimento dos termos das transações e se eles são consistentes com as explicaç

da administração; 

• avaliar se a lógica do negócio (ou a falta dela) sugere que as transações podem ter sido realizadas 

de forma fraudulenta ou para ocultar apropriação indevida de ativos; e 

• determinar se as transações foram devidamente contabilizadas e divulgadas de acordo com a 

estrutura de relatório financeiro. 

Deve-se considerar, também, procedimentos para obter evidência de auditoria de que as operações 

tenham sido devidamente autorizadas e aprovadas. Quando se avalia a lógica de negócios para a 

transação, deve-se verificar se ela: 

• é excessivamente complexa (por exemplo, envolve múltiplas partes relacionadas dentro de um 

grupo consolidado); 



 
 

 

 

 

• tem condições incomuns do negócio (por exemplo, os preços, as taxas de juros, garantias e as 

condições de reembolso apresentam inconsistências quanto ao mercado); 

• não possui uma razão comercial lógica aparente para a sua ocorrência; 

• envolve partes relacionadas não identificadas anteriormente; 

• é processada de forma inusitada; 

Deve-se considerar, também, se a administração: 

• tem discutido a natureza de uma operação deste tipo, comunicando tempestivamente os 

responsáveis pela governança; e 

• está colocando mais ênfase em um tratamento contábil padronizado, ao invés de somente utilizar 

os fundamentos econômicos da transação. 

Pode ser útil, para entender a lógica de negócio da transação, verificar o ponto de vista da parte 

relacionada em questão. Isso pode ajudar os servidores técnicos a compreender melhor a realidade 

econômica da operação e por que ela foi realizada. 

5.4.4.5 Avaliar a contabilização e a divulgação de relacionamentos com partes relacionadas e 

transações 

Para formação do parecer dos servidores técnicos sobre as demonstrações contábeis, deve-

• se os relacionamentos com partes relacionadas e as transações identificadas foram devidamente 

contabilizados e divulgados de acordo com a estrutura de relatório financeiro; e 

• se os efeitos dos relacionamentos com partes relacionadas e transações impediram que as 

demonstrações financeiras alcançassem uma apresentação justa ou as tornaram enganosas.

Os servidores técnicos devem concluir se os fatos e circunstâncias dos relacionamentos da entidade com 

partes relacionadas e as respectivas transações foram devidamente resumidos e apresentados, 

viabilizando que as divulgações sejam compreensíveis.  A divulgação de transações com partes 

relacionadas podem não ser compreensíveis se: 

• os fundamentos do negócio e os efeitos das operações nas demonstrações financeiras não são 

claros ou estão errados; ou 

• os principais termos, condições ou outros elementos importantes das operações, necessários para 

a sua compreensão, não são adequadamente divulgados. 



 
 

 

 

 

Ocasionalmente, uma entidade pode declarar aos servidores técnicos que as transações com partes 

relacionadas ocorreram em condições equivalentes a transações cumulativas, e pode querer incluir essa 

representação nas demonstrações financeiras. Destaca-se que isto somente é permitido caso tais 

declarações possam ser comprovadas. Uma declaração constante nas demonstrações financeiras 

indicando que é da convicção da administração ou da entidade que os termos da transação são 

equivalentes aos de uma transação cumulativa não atende ou remove a exigência de comprovação. 

Destaca-se, porém, que tais representações são difíceis de comprovar, visto que geralmente não é 

possível determinar que uma transação específica ou que os termos e a forma de liquidação tenham 

contado com a participação das partes relacionadas. Por esta razão, desencoraja-se a inclusão de tais 

representações nas demonstrações financeiras. 

Se a administração faz uma afirmação nas demonstrações contábeis, de que uma transação com partes 

relacionadas foi conduzida usando termos equivalentes a operação cumulativa, obtém-se evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para justificar a afirmação da administração. O suporte para a afirmação 

da administração pode incluir: 

• comparar os termos da transação com partes relacionadas aos de uma transação idêntica ou 

semelhante com uma ou mais partes não relacionadas; 

• envolver um especialista externo para determinar um valor de mercado e para confirmar os termos 

e condições de mercado para a transação com partes relacionadas; ou 

• comparar os termos da transação com partes relacionadas às condições de mercado conhecidas

por operações muito semelhantes em um mercado aberto. 

A avaliação da evidência da administração para a sua afirmação envolve:  

• avaliar a adequação do processo de gestão para suporte da afirmação; 

• verificar a origem dos dados internos ou externos de suporte à afirmação e testar os dados para 

determinar a sua precisão, integridade e relevância; e 

• avaliar a razoabilidade de quaisquer pressupostos significativos em que a afirmação esteja 

baseada. 

 

 



 
 

 

 

 

Muitas vezes, porém, as afirmações da administração são difíceis de comprovar, porque, embora a 

evidência de auditoria possa ser prontamente disponibilizada, por exemplo, a respeito de como o preço de 

uma transação com partes relacionadas se compara ao da operação cumulativa, é difícil obter provas de 

auditoria de que todos os outros aspectos da transação (natureza, periodicidade, qualidade, entre outros) 

são equivalentes aos de uma transação cumulativa. 

Assim, exemplificando, os servidores técnicos podem ser capazes de confirmar que uma transação com 

partes relacionadas foi realizada a um preço de mercado, mas pode não ser possível confirmar se os 

demais termos e condições da transação (como condições de crédito, contingências e encargos 

específicos) são equivalentes aos que seriam normalmente acordados entre partes independentes.

Se a administração for incapaz de fundamentar a afirmação, os servidores técnicos devem considerar a 

necessidade de emitir um parecer com ressalva ou adverso. 

5.4.4.6 Auditoria de um componente quando o Tribunal não audita todo o grupo 

Identificar partes relacionadas e respectivas transações pode ser mais difícil quando ocorre a auditoria de 

apenas um componente de uma organização (incluindo uma entidade sob controle comum), mas não o 

grupo inteiro. Informações disponíveis a partir de registros dos componentes e fornecidas pela sua 

administração podem ser insuficientes para permitir identificar e obter confiança sobre as transações com 

partes relacionadas e entendimentos sobre acordos existentes. Os procedimentos de auditoria nessa 

situação incluem a obtenção de confirmações externas (circularização) sobre as transações com partes 

relacionadas à gestão do componente. 

Quando se examinam as demonstrações financeiras de uma subsidiária, mas não se auditam

empresa-mãe, representações escritas sobre a entidade componente auditada são obtidas a partir 

administração da empresa-mãe. 

Também é recomendado consultar os auditores de entidades relacionadas sobre seus conhecimentos 

quanto às relações existentes com o componente em questão, além da extensão do envolvimento da 

gerência nas operações materiais.  

Se não for possível obter representações ou realizar procedimentos que sejam considerados necessários 

pelos servidores técnicos para atingir os objetivos de auditoria para transações com partes relacionadas, 

deve-se considerar o efeito no relatório de auditoria. 

 

 



 
 

 

 

 

5.4.5 Eventos Subsequentes 

 
O termo “Eventos Subsequentes” se refere a eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis 

e a data do relatório dos servidores técnicos, e que se tornam conhecidos pela equipe técnica após a data 

do relatório de auditoria. 

Procedimentos relativos a eventos subsequentes são diferentes do exame usual de transações após o 

final do ano, tal como a verificação do faturamento e contas a receber. Tais exames de transações após o 

final do ano são normalmente realizados como parte dos testes substantivos de saldos de contas 

específicas, principalmente para assegurar que as operações de rotina sejam registradas no períod

apropriado, ou para rever a adequação na data do balanço dos saldos contábeis de ativos e a adequação 

das provisões para perdas ou despesas. 

Estes procedimentos estão relacionados com eventos significativos ocorridos posteriormente à data do 

balanço, o que pode requerer ajuste ou divulgação nas demonstrações financeiras, sendo que um exame 

detalhado dos registros contábeis normalmente não é necessário. 

A natureza destes procedimentos dependerá das circunstâncias específicas de cada jurisdicionado e de 

cada auditoria, considerando, entre outras coisas: os procedimentos que a administração do jurisdicionado 

estabeleceu para identificar acontecimentos materiais subsequentes; a volatilidade e a força do negócio do 

jurisdicionado; a compreensão e avaliação dos servidores técnicos sobre as fontes de informação para 

constituição de contas significativas e para divulgações importantes; o entendimento do negócio do 

jurisdicionado; e a presença de problemas usuais que aumentam a exposição do jurisdicionado para 

mudanças significativas na posição financeira e das operações.  

Avaliação da data de divulgação da administração: 

Refere-se à necessidade de identificar a data em que a entidade irá avaliar eventos subsequentes e se é 

necessário divulgar esta data nas demonstrações financeiras. Como parte dos procedimentos dos 

servidores técnicos em relação a esses eventos  deve-se verificar a avaliação da administração e 

divulgação deles  e discutir com ela a razão que determinou a data através da qual os eventos 

subsequentes foram avaliados (e divulgados, se for o caso). 

Entendimento para avaliar os eventos subsequentes: 

Entender os procedimentos automatizados e manuais que a entidade utiliza na elaboração de seu relatório 

anual das demonstrações financeiras e respectivas divulgações e como distorções poderiam vir a ocorrer. 



 
 

 

 

 

Procedimentos para uma auditoria integrada: 

Como parte dos procedimentos de eventos subsequentes para uma revisão de controles internos sobre 

relatórios financeiros, os servidores técnicos devem atentar para a possibilidade de qualquer mudança no 

controle interno ou outros fatores subsequentes ao final do ano afetarem significativamente os relatórios 

financeiros. Isso inclui quaisquer ações corretivas tomadas pela administração no que diz respeito às 

deficiências significativas e fraquezas materiais.  

Fazem-se investigações para obter informações sobre a ocorrência de alterações que possam afetar a 

eficácia da revisão de controles internos da organização sobre relatórios financeiros e, portanto, no 

memorando descritivo de revisão de controles internos do Tribunal. 

Novamente destaca-se que a natureza dos procedimentos dependerá das circunstâncias específicas de 

cada jurisdicionado, considerando, entre outras coisas, os procedimentos que a administração 

estabeleceu para identificar alterações materiais ou fatores que afetam o controle interno, as mudanças no 

negócio do jurisdicionado, a compreensão e avaliação dos controles internos sobre relatórios financeiros, 

bem como a presença de deficiências de controle conhecidos que aumentem a probabilidade de 

divergências significativas ou fraquezas materiais através da agregação de inconsistências formais de 

controle.  

Período de cobertura: 

Os procedimentos de eventos subseqüentes desempenhados pelos servidores técnicos se estenderão até 

a data em que as demonstrações financeiras foram emitidas, ou estejam disponíveis para serem emitidas. 

A equipe técnica deve estreitar a coordenação dos trabalhos com a administração do jurisdicionado para 

completar o plano de procedimentos para testar eventos subseqüentes até a data da emissão das 

demonstrações financeiras pela entidade ou até a data em que elas estejam disponíveis para serem 

emitidas. 

Destaca-se, porém, que em algumas circunstâncias, pode-se descobrir que não é prático e

os procedimentos de eventos subseqüentes até a data do relatório de auditoria. Com base nas 

circunstâncias do jurisdicionado, pode ser apropriado executar procedimentos específicos do plano em 

uma data anterior à data do relatório de auditoria (geralmente não mais que cinco dias) e, em seguida, 

executar outros procedimentos (por exemplo, inquéritos) até a data do relatório de auditoria. O plano deve 

especificar quais procedimentos de eventos subsequentes podem ser realizados antes da data do 



 
 

 

 

 

relatório, exigindo que a equipe técnica documente a data através do qual cada procedimento será 

realizado. 

Comunicação de eventos subseqüentes identificados relacionados com a revisão de controles internos 

sobre relatórios financeiros de uma auditoria integrada: 

Se a administração determina que um evento seja materialmente suficiente para divulgar em seu relatório 

financeiro, então os servidores técnicos também divulgam em seu relatório de auditoria. A administração 

deve limitar os eventos a serem considerados para a divulgação no seu relatório a uma mudança que 

tenha afetado significativamente, ou possa afetar materialmente o controle interno da entidade sobre 

relatórios financeiros. Por exemplo, se uma entidade com o fim do exercício do ano em 31 de dezemb

implementasse um novo sistema de informação em toda a organização, tais como SAP, em 31 de janeiro, 

o relatório de auditoria provavelmente teria que fazer referência a este significativo evento subsequente 

como parte de um parágrafo explicativo. 

Se novos fatos relevantes vierem à luz após a data de avaliação, mas antes da data do relatório de 

auditoria, afetando materialmente e adversamente a eficácia dos controles internos da organização sobre 

relatórios financeiros a partir da data de avaliação, deve-se emitir uma opinião adversa sobre os controles 

internos relativos aos relatórios financeiros (assumindo que a nova informação nos leva a concluir que há 

uma fraqueza material a partir da data de avaliação). Se não for capaz determinar o efeito da n

informação, os servidores técnicos devem se abster de emitir um parecer sobre a eficácia dos controles 

internos sobre relatórios financeiros. 

O uso do pressuposto de Continuidade (termo em inglês, Going Concern) pela administração do 

jurisdicionado também é relevante para entidades do setor público. Por exemplo, a International Public 

Sector Accounting Standard (IPSAS) aborda a questão da capacidade de entidades do setor público em 

continuar existindo. Riscos de continuidade podem surgir, mas não estão limitados a situações em que 

entidades do setor público operam em uma base com fins lucrativos, onde o apoio do governo pode ser 

reduzido ou retirado, ou no caso de privatização. Eventos ou condições que possam gerar dúvidas 

significativas sobre a capacidade de uma entidade de continuar existindo surge como uma preocupação 

constante no setor público. Isto inclui situações em que a entidade do setor público carece de 

financiamento para a sua existência ou quando as decisões políticas feitas afetam os serviço

pela entidade do setor público. 

 



 
 

 

 

 

5.5 Papéis de Trabalho 

 
A documentação utilizada durante todo o trabalho deve ser organizada visando à formação dos papéis de 

trabalho, referindo-se, como já explicitado, a todos os registros documentais, em meio físico ou eletrônico, 

já utilizados na construção do planejamento, no entendimento do negócio, na formação de evidências ou 

ainda na elaboração do Relatório. 

Por isso, todo o trabalho realizado durante a fase Planejamento deve consubstanciar Papéis de Tr

(WP1), no sentido de fundamentarem a utilização dos testes que serão utilizados na execução, bem como 

a escolha da amostra, entre outros aspectos técnicos. 

Os papéis de trabalho, quando se relacionarem entre si, devem conter indicações precisas sobre a origem 

ou o destino das informações neles contidas. A Referenciação Cruzada é uma técnica de auditoria que 

pode auxiliar neste sentido, tendo como objetivo principal facilitar a localização dos testes realizados e 

estruturar de forma lógica os papéis da auditoria. 

Para a boa organização dos trabalhos, aderência e robustez de todo o desenvolvimento da auditoria, tudo 

aquilo que tiver sido relacionado, no planejamento, como procedimento, deve ser referenciado no 

documento, para comprovar a sua execução. Quando o documento for digital ou quando for possível sua 

digitalização, a Referenciação Cruzada deve ser feita colocando o documento corroborador em forma de 

hiperlink, direcionando-o a outra pasta ou documento eletrônico, em que se tenha cópia do documento. 

A realização dos testes, exames e procedimentos deve obedecer a um Programa de Trabalho já 

elaborado, para maior organização das informações. Ressalte-se que a boa ordem dos WPs que vão se 

formando corrobora uma evidenciação mais precisa dos achados. 

Convenciona-se que estas referências de WPs sejam sempre realizadas utilizando-se letras maiúsculas, 

conforme explicitado no exemplo abaixo: 

                                                
1  Do inglês, Work Paper. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                          FIGURA 4: Exemplo de Referenciação Cruzada entre WP. 

 

Para auxiliar a conferência e revisão dos dados, costuma-se utilizar marcas chamadas “tick

principal função de tais marcas é evidenciar qual o tipo de trabalho de revisão que foi efetuado sobre 

aquele dado marcado.  

 

Considerando que alguns símbolos e referências são comumente utilizados, convenciona-se chamá

“padrões” e, portanto, sua colocação no papel de trabalho dispensa a explicação. A seguir são 

apresentados os padrões desenvolvidos pelo Tribunal e que poderão ser utilizados em suas auditorias:

 

Tick-marks Legenda 

∑ Confere Soma 

 

 Confere com documento suporte 

 

µ Confere cálculo 

 



 
 

 

 

 

Tick-marks Legenda 

 

Β Confere registro no SIAFI 

 

@ Confere fundamentação legal  

 

 Inconformidade detectada 

 

QUADRO 3: Tick-marks padrões. 
Fonte: Coordenadoria de Fiscalização de Projetos Financiados por Organismos Internacionais do TCE-MG. 

Salienta-se que o excesso de “tick-marks” na mesma folha deve ser evitado, para não dificultar consultas e 

revisões. 

Os servidores técnicos devem registrar em seus papéis de trabalho as distorções identificadas quando da 

aplicação dos testes.  Devem incluir, ainda, na documentação de auditoria:  

a) o montante abaixo do qual as distorções seriam consideradas claramente não 

relevantes; 

b) todas as distorções acumuladas durante a auditoria e se foram corrigidas;  

c) a sua conclusão  quanto ao fato de erros não corrigidos serem relevantes, 

individualmente ou em conjunto, e a base para essa conclusão; 

d) aplicação e outros materiais explicativos; e 

e) definição de distorção. 

Distorções podem ser resultado dos seguintes fatores, dentre outros:  

a) imprecisão na coleta ou processamento de dados a partir da qual as demonstrações 

financeiras são preparadas;  

b) omissão de um montante ou divulgação;  

c) decisões de gestão sobre estimativas contábeis que os servidores técnicos não 

considerem razoáveis ou a seleção e aplicação de normas contábeis que considerem 

inadequadas ao registro contábil. 



 
 

 

 

 

Por fim, salienta-se que, de forma semelhante ao descrito na Auditoria de Regularidade, os servidore

técnicos deverão elaborar e preencher uma Matriz de Responsabilização, buscando identificar os agentes 

públicos responsáveis pelos achados de auditoria. Esta matriz complementa adequadamente o 

preenchimento da Matriz de Achados elaborada, ao facilitar a citação e ou intimação, pelo Tribunal, dos 

agentes públicos responsáveis. 

5.5.1  Arquivamento 

 
Para o arquivamento dos papéis de trabalho deve ser observado o tempo de sua utilização e, dessa 

forma, deverão ser classificados. Serão organizados de forma racional, ordenada e sequencial, em pastas 

físicas e ou virtuais, a saber: 

a) Pasta permanente: nesta pasta serão arquivados os documentos a serem utilizados por 

mais tempo pela auditoria, de forma a ser aplicados em mais de um trabalho e que 

poderão ser consultados pelos auditores. São exemplos de papéis de trabalho que serão 

arquivados nesta pasta: leis, resoluções, portarias, regimentos internos, manuais, 

contratos, organogramas, fluxogramas, etc. 

 

b) Pasta corrente: nesta pasta serão arquivados os documentos utilizados para o 

desenvolvimento dos trabalhos de auditoria do exercício em curso e que deram suporte 

aos procedimentos realizados. Os documentos constantes da pasta permanente serão 

referenciados nesta pasta corrente quando houver a necessidade de informação sobre tais 

documentos, não necessitando, portanto, arquivá-los novamente. São exemplos de papéis 

de trabalho que serão arquivados nesta pasta: programas de auditoria, matrizes de 

planejamento e de achados, checks lists, questionários, comunicados de auditoria, 

circularizações, memorandos, etc.  

 

5.6 Fase Relatório 

 
Nesta fase, devem-se revisar os papéis de trabalho assegurando que todas as etapas do Programa de 

Auditoria foram cumpridas e concluir se os objetivos da auditoria foram alcançados, bem como avaliar as 

conclusões atingidas pela evidência de auditoria obtida e se essa evidência é suficiente e apropriada para 

fundamentar a opinião. 



 
 

 

 

 

Desta forma, o Relatório de Auditoria Financeira visa documentar e apresentar a opinião dos servidores 

quanto à adequação das demonstrações contábeis, bem como apresentar todo o procedimento adotado 

para tanto, a fim de comunicá-los aos responsáveis e submetê-los à apreciação do Tribunal.   

Os objetivos dos servidores técnicos na emissão de um relatório final de Auditoria Financeira são:

a) formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base em suas avaliações 

das conclusões obtidas por meio de evidências de auditoria; e 

b) expressar claramente sua opinião por meio de um relatório escrito que descreva 

também as bases do parecer emitido. 

Salienta-se que o documento deverá se referir às normas internacionais de auditoria 

(especificamente ISSAI 1700), discriminando, no mínimo, cada um dos seguintes elementos: 

1. Título;  

2. Destinatário; 

3. Introdução; 

4. Responsabilidade da administração;  

5. Responsabilidade dos servidores técnicos; 

6. Parecer dos servidores técnicos; 

7. Local e data de emissão do relatório; 

8. Assinatura dos seus responsáveis; e 

9. Nº dos registros profissionais dos servidores técnicos. 

O tópico “Introdução” deverá conter a informação de que os servidores técnicos realizaram a auditoria das 

demonstrações contábeis da entidade, compreendendo o título de cada conta auditada que constitui o 

conjunto completo dessas demonstrações exigidas pela estrutura de relatório financeiro e especificando a 

data ou período abrangido por cada declaração. Além disso, deve-se elaborar um resumo das políticas 

contábeis utilizadas e notas explicativas. 

O tópico “Responsabilidade da administração” contém a premissa relativa às responsabilidades dos 

gestores do jurisdicionado, segundo a qual eles aceitam a responsabilidade pela preparação das 

demonstrações contábeis de acordo com a estrutura do relatório financeiro, incluindo, quando pertinente, a 
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sua apresentação. Os gestores também assumem a responsabilidade pelo controle interno, visto a sua 

importância para a elaboração consistente das demonstrações contábeis que estejam isentas de 

distorções materiais, quer devido a fraude ou erro.  

Em se tratando do tópico “Parecer dos servidores técnicos" destaca-se a possibilidade de emissão de 

quatro tipos relatórios com opiniões distintas: 

 

 

• Relatório Sem Ressalvas ou Limpo: indica que os servidores técnicos, na execução dos trabalhos, 

não encontraram distorções relevantes quanto aos aspectos verificados. Nesse sentido, a emissão 

deste Relatório revela que os registros das demonstrações contábeis e patrimoniais estão em 

conformidade com as normas e técnicas aplicáveis, e que não há vícios materiais que possam 

afetar de modo substancial a fidedignidade das informações divulgadas.  

• Relatório com Ressalvas: indica que as contas examinadas estão em conformidade com as normas 

e técnicas aplicáveis, salvo quanto a algum aspecto que, por questão de materialidade e relevâ

deve ser ressaltado no Relatório, em parágrafo específico. A estrutura geral deste documento deve 

ser igual ao Relatório Limpo, com o acréscimo do parágrafo de ressalva imediatamente antes do 

parágrafo do parecer. 

• Relatório Adverso: contém a opinião proferida pelos servidores técnicos indicando que, dentre todos 

os exames realizados, a materialidade e relevância das contas que não se apresentaram em 

consonância com as normas e técnicas aplicáveis são maiores que o desejável, de modo que as 

demonstrações contábeis e patrimoniais não estão refletindo a realidade patrimonial da entidade. 

Por via de consequência, a emissão deste Relatório implica dizer que os servidores técnicos 

realizaram os procedimentos necessários e puderam concluir que contas materiais e relevantes não 

estão apresentadas em conformidade com os padrões técnicos exigidos. 

• Relatório de Abstenção: contém a afirmação dos servidores técnicos de que, por motivo de não 

disponibilização de informações ou por documentação confusa e imprecisa( de modo que restrinja o 

escopo do trabalho),, não foi possível proceder aos exames devidos e, em consequência, não 

houve como formar opinião quanto à matéria objeto de auditoria dentro da materialidade e 

relevância mínima necessárias. Desse modo, a conclusão não é favorável ou desfavorável às 

informações disponibilizadas, mas significa dizer que elas não puderam ser examinadas. Nele deve 



 
 

 

 

 

conter, em parágrafo específico, antes do parágrafo da emissão da opinião propriamente 

os fatores que impediram de se proceder aos exames necessários.   

Dessa forma, verifica-se que a diferença básica entre a emissão de um Relatório de Abstenção e um 

Relatório Adverso é a origem da restrição identificada. A abstenção remete às normas de auditoria, pois 

limitaram o escopo, seja por não disponibilização de informação ou por oferecer informações confusas e 

inutilizáveis. Em se tratando da opinião adversa, o foco é emitir parecer sobre como as normas de 

contabilidade foram utilizadas pelo jurisdicionado. 

Quando a limitação do escopo for material, mas, ainda assim, os servidores técnicos verificaram 

informações que possam influenciar a opinião dos interessados em seu exame, eles devem divulgá

situação patrimonial considerada adversa pelos servidores técnicos deve, quando possível, ser 

mensurada, apontando-se os prejuízos ao erário, ocorridos ou potenciais. Quando a mensuração precisa 

não for possível, deve-se detalhar tanto quanto possível o fato. 

Por fim, salienta-se que a emissão de um Relatório de Auditoria Financeira sem ressalvas não exclui a 

possibilidade de que nele se acresça um Parágrafo de Ênfase, onde os servidores técnicos podem relatar 

algum assunto que considerem importante para os interessados no trabalho. Não se tra

irregularidade ou inconformidade, apenas de informação relevante que, embora não impacte o 

jurisdicionado imediatamente, pode afetá-lo em estreito lapso temporal.  

Cite-se como exemplo um contrato que corresponda a oitenta por cento da receita da organização, com 

vigência de quatro anos, sendo o último ano o seguinte ao da auditoria. Isso ilustra que, embora não haja 

pontos que fujam dos padrões técnicos, é uma informação que pode afetar sobremaneira a condição 

contábil e patrimonial da entidade e, portanto, a opinião dos interessados. 


