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RESUMO
O assunto a ser abordado neste artigo tem por objetivo demonstrar o funcionamento do
processo de auditoria, tais como as formas de auditoria sejam elas internas ou externas,
controles internos e externos, que pela sua relevância deva ser testado e avaliado dentro do
escopo de trabalho da auditoria, pois é onde contém o maior índice de erros e fraudes das
empresas. Toda empresa, atualmente, deve contar com um programa de auditoria, pois, com o
grande desenvolvimento tecnológico e as consequentes adaptações das técnicas
administrativas, a empresa evolui, necessitando acompanhar sempre as novas técnicas
praticadas, como também, manter sobre controle a vida interna da organização, tendo
elementos eficientes e de gabarito técnico comprovado para examinar, rever, propor métodos
para melhor funcionamento, descobrindo erros e fraudes e prevenindo sua ocorrência para que
não aconteça, posteriormente. A auditoria interna procura o melhor funcionamento do
controle interno da empresa e a auditoria externa procura demonstrar a situação patrimonial,
portanto, com esse controle, aumenta a eficiência e melhor desempenho para obter
demonstrações sobre a situação da empresa. Genericamente a auditoria é o exame analítico
feito periodicamente na empresa, com a finalidade de averiguar se os atos e fatos contábeis se
encontram com os princípios e normas geralmente aceitos “fatos contábeis e registro na
contabilidade da empresa” com o objetivo de demonstrar exatidão das operações; e falhas
eventualmente ocorridas e as possíveis maneiras de saná-las.
Palavras-chave: Auditoria Geral. Processos. Riscos.

ABSTRACT
The purpose of this article is to demonstrate the functioning of the audit process, such as
internal or external audit procedures, internal and external controls, which, due to their
relevance, must be tested and evaluated within the scope of the audit work. Because it is
where it contains the highest rate of errors and frauds of the companies. Every company,
nowadays, must count on an audit program, since, with the great technological development
and the consequent adaptations of the administrative techniques, the company evolves,
needing to follow always the new techniques practiced, as well as, to keep on control the
internal life of the Organization, having proven elements and technical feedback to examine,
review, propose methods for better functioning, discovering errors and fraud and preventing
their occurrence so that it does not happen later. The internal audit seeks the better
functioning of the internal control of the company and the external audit seeks to demonstrate
the equity situation, therefore, with this control, it increases the efficiency and better
performance to obtain statements about the situation of the company. Generally the audit is
the analytical examination done periodically in the company, with the purpose of ascertaining
if the acts and accounting facts meet the generally accepted principles and norms "accounting
facts and registry in the accounting of the company" in order to demonstrate the accuracy of
the operations ; And eventual failures and possible ways to remedy them.
Keywords: General Audit. Processes. Scratchs.

1 INTRODUÇÃO

Conforme Albuquerque (1997) no Brasil ainda há pouca receptividade por parte da
empresa nacional a inovações visando o aprimoramento da estrutura, dos processos
administrativos e financeiros ou a novos modelos de organização. Isto ocorre principalmente
no Norte e Nordeste do País, grande parte das empresas privadas, que são administradas por
membros da família, não levando em consideração a experiência profissional de cada um, mas
sim, o envolvimento da família. Aos poucos, foi sentida a necessidade de manter-se dentro
das próprias organizações, um grupo de empregados de confiança para exercer as funções de
auditores, que, por pertencerem á própria organização, foi denominada interna.
A auditoria tem por finalidade prevenir e combater fraudes e irregularidades dentro
das organizações, o auditor procede usando o conjunto de técnicas que permitem obter
evidências e provas suficientes para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações
contábeis da empresa, visando a razoável segurança de que os procedimentos de controle
interno estão em efetivo funcionamento e cumprimento.
De acordo com o item 3.2 da NBC-PI-01 - Normas Profissionais do Auditor Interno,
aprovada pela resolução Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 781/95.
Com base para a opinião do auditor, as NBC O contador, na função de auditor
interno, deve manter o nível de competência profissional pelo conhecimento
atualizado das Normas Brasileiras de Contabilidade, das técnicas contábeis,
especialmente na área de auditoria, da legislação inerente á profissão, dos conceitos
e técnicas administrativas e da legislação aplicável á Entidade. O Auditor externo,
cujo objetivo principal é obter maior conhecimento sobre suas operações e
identificar previamente problemas relacionados, principalmente, com contabilidade,
impostos e auditoria. (ALMEIDA, 2013, p. 34.).

O artigo a seguir será totalmente teórico, e está estruturado da seguinte forma:
Conceito, Objetivo, Formas de Auditoria, Planejamento, Papéis de Trabalho, Controle Interno
e Externo, Riscos de Auditoria, Erros e Fraudes, Parecer de Auditoria e Tipos de Auditoria. A
teoria apresentada neste artigo foi observada através de pesquisas em livros, artigos e
disponibilizações da internet.
Os métodos, em geral, englobam dois momentos distintos: a Pesquisa, ou coleta de
dados, e a Análise e Interpretação, quando se procura desvendar o significado dos
mesmos. Todavia, um mínimo de estruturação, de embasamento teórico geral e um
planejamento cuidadoso o investigador necessita para não se perder no contexto geral,
que lhe serve de apoio. Na pesquisa qualitativa, primeiramente faz-se a coleta dos dados
a fim de poder elaborar a “a teoria de base”, ou seja, o conjunto de conceitos, princípios
e significados. O esquema conceitual pode ser uma teoria elaborada, com um ou mais
constructos. Desse modo, faz-se necessário correlacionar a pesquisa com o universo
teórico. (MARCONI; LAKATOS, 2008, p.31).

2 CONCEITO DE AUDITORIA

Na opinião do autor Camargo (1987) as normas de auditoria são requisitos a serem
observados no desempenho do trabalho de auditoria. Na execução de seu trabalho, o auditor
deve ter presente á influência que os fatores “Relevância ou Materialidade” e “Risco
Relativo” exercem na aplicação dos procedimentos de auditoria.
Conforme CFC, (1991):

Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor
obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião
sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem testes de observância e
testes substantivos. Os testes de observância visam á obtenção de uma razoável
segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela
administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu
cumprimento pelos funcionários da entidade. Os testes substantivos visam á
obtenção de evidência quanto á suficiência, exatidão e validade dos dados
produzidos pelo sistema contábil da entidade. (CFC, 1991).

2.1 Objetivo

O objetivo da auditoria é emitir um parecer após fazer uma verificação das
demonstrações contábeis, registros, transações e operações de uma entidade, com a finalidade
de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações
financeiras e outros relatórios da administração.

O objetivo é o conjunto de todos os elementos de controle do patrimônio
administrativo, os quais compreendem registros contábeis, papéis, documentos,
fichas, arquivos e anotações que comprovem a veracidade dos registros contábeis e a
legitimidade dos atos da administração, bem como sua sinceridade na defesa dos
interesses patrimoniais. A auditoria pode ter objeto, inclusive, fatos não registrados
documentalmente, mas relatados por aqueles que exercem atividades relacionadas
com o patrimônio administrativo, cuja informação mereça confiança, desde que tais
informações possam ser admitidas como seguras pela evidência ou por indícios
convincentes. (SANTOS; SCHMIDT; GOMES, 2006, p. 22 ).

De acordo com o item 11 da NBC-TA-200, ao conduzir a auditoria de demonstrações
contábeis, os objetivos gerais do auditor são: (a) obter segurança razoável de que as
demonstrações

contábeis

como

um

todo

estão

livres

de

distorção

relevante,

independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor
expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e (b)

apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas
NBC TAs, em conformidade com as constatações do auditor.

Com base na opinião do auditor na NBC, em todos os casos em que não for possível
obter segurança razoável e a opinião com ressalva no relatório do auditor for
insuficiente nas circunstâncias para atender aos usuários previstos das
demonstrações contábeis, as NBC TAs requerem que o auditor se abstenha de emitir
sua opinião ou renuncie ao trabalho, quando a renúncia for possível de acordo com
lei ou regulamentação aplicável. (CFC; 2012, p. 27).

2.2 Formas de Auditoria

Considerando as pessoas ou empresas submetidas, profissional de auditoria e empresa
auditada, a auditoria possui duas formas que diversificam conforme a situação, Auditoria
Interna e Externa com características diferentes. A prática de auditoria seja interna ou externa
é realizada exclusivamente por um contador com registro profissional na CVM (Comissão de
Valores Mobiliários), além do registro no CRC (conselho Regional de Contabilidade).

2.3 Auditorias Interna e Externa

Conforme Albuquerque (1997) a auditoria será interna quando a verificação dos fatos
for realizada por trabalhadores da própria empresa, designados de Auditores Internos. Quando
esse inexiste, o pessoal da contabilidade poderá ser escolhido para cumprir a função. A
Auditoria Interna procura examinar e analisar normas internas executadas, procurando obter
melhor funcionamento do controle interno. As grandes e organizadas empresas, tendem a
implantar o seu Departamento de Auditoria Interna, pela enorme utilidade que apresenta.
Com base na opinião de Albuquerque (1997) a auditoria será externa quando a
verificação dos fatos for praticada por profissional liberal, ou por associação de profissionais
liberais, habilitados para o exercício dos trabalhos de auditoria contábil. Elementos sem
qualquer subordinação com a empresa, portanto, estranhos á administração empresarial. A
auditoria externa procura demonstrar a situação patrimonial da empresa.

A Auditoria Interna procura o melhor funcionamento do controle interno da empresa
e a Auditoria Externa procura demonstrar a situação patrimonial, portanto, com um
controle interno eficiente teremos maior facilidade de obter demonstrações sobre a
situação patrimonial da empresa, visto a facilidade da coleta de informações.
(ALBUQUERQUE, 1997, p. 56).

2.4 Planejamento

Conforme Franco e Marra (1995) o auditor deve planejar seu trabalho consoante as
Normas Brasileiras de Contabilidade e de acordo com os prazos e demais compromissos
contratualmente assumidos com a entidade. O planejamento pressupõe adequado nível de
conhecimento sobre o ramo de atividade, negócios e práticas operacionais da entidade. O
auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programa de trabalho por escrito,
detalhando o que for necessário á compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em
termos de natureza, oportunidade e extensão.

O auditor interno precisa planejar toda auditoria, documentando todo seu estudo
que, em sua essência, consiste em:
- estabelecimento dos objetivos de auditoria e do âmbito do trabalho;
- obtenção de informações básicas sobre as atividades a serem examinadas; determinação dos recursos necessários á realização da auditoria;
- comunicação com todos que precisam ter conhecimento da auditoria;
- realização de um levantamento, no local de trabalho, para que os encarregados se
familiarizem com as áreas a serem ressaltadas e seja estimulada a apresentação de
comentários e sugestões;
- elaboração do programa de auditoria
- determinação de como, quando e a quem os resultados da auditoria serão
comunicados;
- obtenção de aprovação para o plano de trabalho. (ATTIE, 1987, p. 66).

2.5 Papeis de Trabalho

Conforme Franco e Marra (1995) os papeis de trabalho são o conjunto de documentos
e apontamentos com informações e provas coligadas pelo auditor, que constituem a evidência
do trabalho executado e o fundamento de sua opinião. Os papéis de trabalho são de
propriedade exclusiva do auditor, responsável por sua guarda e sigilo.

Figura 1 - Papel de Trabalho de Auditoria Interna

Fonte: (https://docs.info.ufrn.br/2010)

Acima a figura n° 1 contempla todo o tipo de papel de trabalho de auditoria interna,
onde foram juntadas, informações para evidenciar o trabalho do auditor na empresa X.

Os papéis de trabalho formam o conjunto de formulários e documentos que contêm
as informações e apontamentos obtidos pelo auditor durante seu exame, bem como
as provas e descrições dessas realizações; constituem a evidência do trabalho
executado e o fundamento da sua opinião. (ATTIE, 1987, p. 183).

2.6 Riscos de Auditoria

Conforme Franco e Marra (1995) risco de auditoria é a possibilidade de o auditor vir
emitir

uma

opinião

tecnicamente

inadequada

sobre

demonstrações

contábeis

significativamente incorretas. A análise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase de
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância em dois níveis; a) em nível geral,
considerando as demonstrações contábeis tomadas no seu conjunto, bem como os negócios,
qualidade da administração, avaliação do sistema contábil e de controles internos e situação
econômica e financeira da entidade; b) em níveis específicos, relativos a saldo das contas ou
natureza e volume das transações.

Entende-se por “risco geral de auditoria” aquele risco de se concluir e opinar de que
as contas anuais tomadas em conjunto refletem a imagem fiel da companhia quando
na realidade não é assim, e o risco de que, embora elas reflitam a imagem fiel da
companhia, o auditor conclua que elas não a refletem, ou, segundo Adams “a
possibilidade de que os relatórios financeiros auditados contenham erro ou fraude
significativo” [Ada91,144]. O auditor deve obter o maior nível de certeza possível
de tal forma a restringir o risco de auditoria ao seu menor nível relativo. Se, por
exemplo, o auditor deseja ter 99 % de certeza, então ele estará correndo 1% de risco
de auditoria. Na prática, um risco de auditoria de 5% tem sido considerado como
suficientemente baixo, para se emitir uma opinião. A valorização dos fatores que
envolvem o risco é envolvida de alto nível de subjetividade. De um modo geral, as
contas anuais, a posição financeira, o entorno de controle e outros fatores gerais,
formam parte do “risco geral de auditoria”, e influem na análise do risco inerente.
(PORTAL DE AUDITORIA, 2017).

2.7 Erros e Fraudes

Conforme Crepaldi (2000) o termo fraude aplica-se a atos voluntários de omissão e
manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis;
o termo erro refere-se a incorreções involuntárias nas demonstrações financeiras e inclui os
aritméticos, os de execução nos registros e elementos contábeis dos quais são extraídas as
demonstrações financeiras, desvios inconscientes ou por desconhecimento na aplicação de
princípios de contabilidade, e esquecimento ou má interpretação dos fatos conhecidos na
época em que as demonstrações financeiras são elaboradas.

Ao detectar erros relevantes e quaisquer fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o
auditor tem a obrigação de comunicá-los á administração da entidade e sugerir
medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas
não sejam adotadas. A responsabilidade primária na prevenção de erros e fraudes é
da administração da entidade, através da implementação e manutenção de adequado
sistema contábil e de controle interno. Entretanto, o auditor deve planejar seu
trabalho de forma e detectar fraudes e erros que impliquem efeitos relevantes nas
demonstrações contábeis. (FRANCO; MARRA, 1995, p. 171).

2.8 Parecer de Auditoria

Conforme

Crepaldi

(2000)

o

auditor

ao

expressar

sua

opinião,

assume

responsabilidade inclusive de ordem pública, é essencial que o parecer atenda, no mínimo, aos
seguintes requisitos:
- indicação da pessoa ou entidade á qual é dirigido o parecer;
- indicação das demonstrações contábeis examinadas, respectivas datas e/ou período a
que correspondem;

- declaração de que o exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria
geralmente aceitas e com aplicação de todos dos procedimentos de auditoria considerados
necessários nas circunstâncias;
- declaração de que, na opinião do auditor, as demonstrações contábeis examinadas
representam ou não adequadamente a posição específica indicada;
- declaração de que, na opinião do auditor, as demonstrações contábeis examinadas
foram ou não elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade,
aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior;
- data do parecer, correspondente ao dia da conclusão do trabalho na empresa;
- assinatura do auditor, número de registro no CRC e de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física (CPF). Quando o auditor assinar como responsável por empresa de auditoria, os
números de registro desta deverão também ser mencionados.

Na opinião do auditor o parecer é o documento mediante o qual o auditor expressa
sua opinião, de forma clara e objetiva, sobre as demonstrações contábeis nele
indicadas. Como o auditor assume, através do parecer, responsabilidade técnicoprofissional definida, inclusive de ordem pública, é indispensável que tal documento
obedeça a ás características intrínsecas e extrínsecas estabelecidas nas presentes. Em
condições normais, o parecer é dirigido aos acionistas, ao conselho de administração
ou diretoria da entidade, ou outro órgão equivalente, segundo a natureza desta. Em
circunstâncias próprias, o parecer é dirigido ao contratante dos serviços. (FRANCO;
MARRA, 1995, p. 59).

2.9 Parecer sem Resalva

Segundo Perez Junior (2004) o modelo de parecer limpo ou sem ressalva foi
estabelecido na NBC-T-11, complementada pela Resolução n° 953. O parecer sem ressalva
demonstra que o auditor está de acordo de que as demonstrações contábeis foram feitas dentro
do previsto com as práticas contábeis aplicadas no Brasil; e há apropriada divulgação de todos
os fatos importantes as demonstrações contábeis. Esse parecer Indica que o auditor aplicou os
procedimentos de auditoria que achou necessário e não encontrou qualquer erro relevante das
demonstrações contábeis em comparação ás práticas contábeis inerentes ao tipo e ao ramo de
atividades e que todas as informações relevantes e pertinentes estão divulgadas, incluindo as
notas explicativas.
Conforme Portal de Contabilidade (2017) segue modelo abaixo:

Aos Administradores e Acionistas (Quotistas) da:
NOME DA ENTIDADE AUDITADA
Cidade - Estado
1. Examinamos os balanços patrimoniais da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA),
levantados em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de
sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e
compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando
a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos
da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem
como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam
adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, o
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações
de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas de acordo com os
Princípios Fundamentais da Contabilidade.

Local e data:
NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA:
CRC-(UF):

NOME DO AUDITOR SIGNATÁRIO:
Contador:
CRC-(UF):

Fonte: Portal de Contabilidade (2017)

O auditor emite um parecer sem ressalvas, limpo ou padrão, nas seguintes
circunstâncias: - O exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria
geralmente aceitas; - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com
os Princípios Fundamentais de Contabilidade; - Os princípios Fundamentais de
Contabilidade
foram
aplicados
com
uniformidade;
- As demonstrações contábeis contêm toas as exposições informativas necessárias.
(SANTOS; SCHMIDT; GOMES, 2006, p. 63).

3 PARECER COM RESALVA

Para Santos, Schmidt e Gomes (2006) no caso da projeção de um parecer com
ressalvas, o parágrafo-padrão da opinião deve ser modificado de maneira a deixar esclarecidos
a origem da ressalva e seu impacto sobre a situação patrimonial e financeira, o resultado das
operações, as mudanças do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos, se esse
efeito puder ser razoavelmente determinado. Outra forma de explicar a natureza da ressalva
seria fazer referência, no parágrafo da opinião, a uma nota explicativa ou a outro parágrafo do
parecer, que descreve as circunstâncias.

Quando o auditor emitir parecer com ressalva, adverso ou com abstenção de opinião,
deve ser incluída descrição clara de todas as razões que fundamentaram seu parecer
e, se praticável, a quantificação dos efeitos sobre as demonstrações contábeis. Essas
informações devem ser apresentadas em parágrafo específico do parecer,
precedendo ao da opinião e, se for o caso, fazer referência a uma divulgação mais
ampla pela entidade em nota explicativa ás demonstrações contábeis. (PEREZ
JUNIOR, 2004, p. 78).

Conforme portal de contabilidade segue modelo abaixo:

Aos
Administradores e Acionistas (Quotistas) da
NOME DA ENTIDADE AUDITADA
Cidade - Estado
1. Examinamos o balanço patrimonial da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA),
levantado em 31 de dezembro de 2002, e as respectivas demonstrações de resultado, das
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao
exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam
adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

(NOME DA ENTIDADE AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002, exceto reflexos de
saldos anteriores, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, elaboradas de
acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.
4. Não examinados, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2001, cujos valores são
apresentados para fins comparativos e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas.
Local e data:
NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA:
CRC-(UF):

NOME DO AUDITOR SIGNATÁRIO:
Contador:
CRC-(UF):

Fonte: Portal de Contabilidade (2017)

3.1 Parecer Adverso

Conforme Perez Junior (2004) quando o auditor constatar a existência de efeitos que,
isolada ou conjuga for de tal importância que atinge o conjunto das demonstrações contábeis,
deve fazer um parecer adverso. No seu julgamento, deve considerar tanto as distorções
provocadas, quanto a apresentação inadequada ou substancialmente incompleta das
demonstrações contábeis. Quando emitir o parecer adverso, o profissional deve descrever, em
um ou mais parágrafos intermediários, imediatamente anteriores ao parágrafo de opinião, as
causas e a origem das divergências que suportam sua opinião adversa, bem como as
consequências sobre a posição patrimonial e financeira da entidade.

O parecer adverso é emitido quando o auditor possui informações insuficientes para
formar a opinião de que as demonstrações contábeis não representam
adequadamente, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as
mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos, de acordo com
os princípios fundamentais de contabilidade. Esse fato ocorre quando o auditor
constata que a transação é tão importante que não justifica a simples emissão de um
parecer com ressalvas. (SANTOS; SCHMIDT; GOMES, 2006, p. 142).

Conforme portal de contabilidade segue modelo a seguir:

Aos
Administradores e Acionistas (Quotistas) da
NOME DA ENTIDADE AUDITADA
Cidade - Estado
1. Examinamos os balanços patrimoniais da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA),
levantados em 31 de dezembro de 2002 e 2001, e as respectivas demonstrações de resultado,
das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes
aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com.
3. Nos exercícios de 2002 e 2001, a entidade não contabilizou os encargos financeiros
compreendidos de juros, correção monetária e variação cambial sobre os empréstimos e
financiamentos em divisas estrangeiras a curto e longo prazos no montante anual de R$ 700
mil e R$ 300 mil, respectivamente. Como conseqüência, os resultados dos exercícios findos
em 31 de dezembro daqueles exercícios, estão demonstrados a maior em valores equivalentes
aos mencionados acima, respectivamente, R$ 700 mil e R$ 300 mil.
4. Em nossa opinião, considerando a relevância dos efeitos dos fatos mencionados no
item 3, as demonstrações contábeis mencionadas no item 1, não representam adequadamente
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da (NOME DA
ENTIDADE AUDITADA), em 31 de dezembro de 2002 e 2001, nem o resultado de suas
operações, nem as mutações de seu patrimônio líquido e tampouco as origens e aplicações de
seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os Princípios
Fundamentais da Contabilidade.
Local e data:
NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA:
CRC-(UF):

NOME DO AUDITOR SIGNATÁRIO:
Contador:
CRC-(UF):

Fonte: Portal de Contabilidade (2017)

3.2 Parecer com Abstenção de Opinião

De acordo Santos, Schmidt e Gomes (2006) a abstenção de opinião pode ocorrer por
limitação na extensão do trabalho ou por incertezas em relação a algum componente das
demonstrações contábeis. Conforme a NBC-11-IT-05, o parecer com abstenção de opinião
por limitação na extensão do trabalho é emitido quando houver limitação significativa na
extensão do exame que impossibilite o auditor de formar opinião sobre as demonstrações
contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la, ou pela existência
de múltiplas e complexas incertezas que afetem um número significativo de rubricas das
demonstrações contábeis.

No parágrafo final do parecer, o auditor deve mencionar claramente que os exames
não foram suficientes para permitir a emissão de opinião sobre as demonstrações
contábeis. A abstenção de opinião não elimina a responsabilidade do auditor de
mencionar qualquer desvio relevante que normalmente seria incluído como ressalva
em seu parecer e que, portanto, possa influências a decisão do usuário dessas
demonstrações, ou seja, pode ser emitido parecer com ressalva ou adverso e ainda
com abstenção de opinião. Quando a abstenção de opinião decorrer de incertezas
relevantes, o auditor deve expressar, no parágrafo de opinião, que, devido á
relevância das incertezas descritas em parágrafos intermediários específicos, não
está em condições de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis. Novamente,
no parecer, os desvios relevantes que normalmente seriam incluídos como ressalvas.
Na opinião de (JUNIOR, 2004) deve dar negativa de parecer quando ele não obtém
elementos comprobatórios suficientes para formar sua opinião sobre as
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Esse fato ocorre, normalmente, em
função de limite no escopo do exame a situação patrimonial e financeira, o resultado
das operações, as mutações do patrimônio líquido ou as origens e aplicações de
recursos. (SANTOS; SCHMIDT; GOMES, 2006, p. 140).

Conforme portal de contabilidade segue modelo abaixo:
Aos
Administradores e Acionistas (Quotistas) da
NOME DA ENTIDADE AUDITADA
Cidade - Estado
1.Examinamos o balanço patrimonial da (NOME DA ENTIDADE AUDITADA),
levantado em 31 de dezembro de 2002, e as respectivas demonstrações de resultado, das
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao
exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com.

3. Tendo em vista terem os trabalhos de auditoria sido contratados após 31 de
dezembro de 2002, não acompanhamos os inventários físicos dos estoques naquela data, nem
foi possível satisfazermo-nos sobre a existência dos estoques mediante aplicação de
procedimentos alternativos de auditoria.
4. Considerando a relevância do fato mencionado no item 3, a extensão dos exames
não foram suficientes para expressarmos uma opinião sobre as demonstrações contábeis da
(NOME DA ENTIDADE AUDITADA), conforme mencionado no item 1.
Local e data:
NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA:
CRC-(UF):

NOME DO AUDITOR SIGNATÁRIO:
Contador:
CRC-(UF):

Fonte: Portal de Contabilidade (2017)

4 CONCLUSÃO

O presente artigo procurou mostrar a relevância de ter auditoria nas organizações, tendo
em vista os fatos que estão ocorrendo no dia a dia nas empresas, sua importância para o
controle interno e externo nos empreendimentos.
A auditoria interna contribui para buscar resultados positivos, promovendo melhor
controle interno, sendo que o responsável deve deter algumas características pessoais e
profissionais, para proporcionar uma gestão de qualidade, aproveitando cada circunstância. O
profissional que atua nesta área deve sempre estar amparado perante a lei, buscando
ferramentas de suporte para se manter atualizado, acompanhando as mudanças do mercado.
Sendo assim, o auditor interno atua de forma a evitar possíveis erros ou fraudes, sendo que a
cada ano aumentam o percentual de empresas negativadas, através de movimentação
imprópria, refletindo uma visão inadequada sobre o profissional contábil.
Portanto, fica confirmada, através deste estudo, a importância da elaboração dos papéis
de trabalho, o auditor sempre deve levar em consideração pontos essenciais, como a concisão,
objetividade, limpeza, lógica, e completos para atingir com eficácia o objetivo, tomando

sempre o maio cuidado no momento da elaboração, pois os mesmos são base ao trabalho de
auditoria e ao parecer dele corrente.
Sendo assim, o auditor colocando em prática um bom planejamento, acarretará
resultados positivos, usando como base, informações recebidas pelo sócio encarregado,
definindo roteiros, formulários para sua elaboração. Já auditor externo deve adquirir
conhecimento sobre a empresa para que possa planejar seu exame de acordo com as normas
de auditoria.
Conclui-se, que em função da necessidade das organizações, a auditoria em geral, tem
buscado solucionar os problemas através da emissão do parecer com ênfase na legislação em
vigor, transparecendo aos sócios possíveis erros sobre as demonstrações contábeis.
Tendo a oportunidade de finalizar meu trabalho sobre este assunto, aumentou minhas
expectativas na área de auditoria, vendo a importância de auditoria interna e externa nas
organizações, através de transparência e fidedignidade nas informações apresentadas pelas
empresas, buscando uma gestão de qualidade e mantendo a ética profissional.
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