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Caros Clientes e Leitores,

A opção por tratar esse tema em um boletim nasceu da ideia de que a 
informação é útil na relação entre auditor x auditado. O conhecimento de 
aspectos relacionados ao trabalho do auditor, especialmente no que tange às 
normas a que ele está vinculado e, portanto, o espaço que ele tem para se 
movimentar em torno de determinadas questões, que por vezes surgem no 
contexto dos trabalhos.

O Auditor Externo e as Normas de 
Auditoria

A auditoria externa se constitui em uma atividade auto regulamentada, o que 
significa que não carece de alteração na legislação para ter suas regras 
modificadas. É através de normas editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, denominadas de NBCs TA – Normas Brasileiras de Contabilidade – 
Técnicas de Auditoria, as quais se originam da tradução literal das normas 
internacionais, denominas de ISAs (international Standards on Auditing), que a 
atividade de auditoria externa é disciplinada. Adicionalmente às normas editadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, devem ser atendidas as orientações 
técnicas editadas pelo Instituto Brasileiro de Auditores Independentes – IBRACON 
e também as normatizações dos Órgãos Reguladores, tais como BACEN, CVM, 
ANEL, ANS, SUSEP.

Apesar de toda regulamentação, cada profissional ou firma possui espaço para 
definir a sua estratégia de auditoria e o seu ferramental de recursos tecnológicos 
a serem utilizados, bem como os padrões técnicos e comportamentais, o que 
normalmente se materializa no “Manual de Auditoria” da firma. Portanto, as 
normas estabelecem requerimentos a serem atendidos, mas não determina a 
forma exata como cada profissional ou firma de auditoria deva se organizar ou 
compor os seus papeis de trabalho.

A projeção das normas sobre o trabalho de auditoria é grande, são mais de 40 
normas específicas, cada uma com um arsenal de detalhes a serem observados 



pelo auditor e a firma de auditoria. Para uma visão bem panorâmica e parcial 
passamos a fazer alguns comentários sobre algumas dessas normas:

NBC TA 210 - Concordância com os Termos de um Trabalho de Auditoria
Esta Norma trata da responsabilidade do auditor independente em estabelecer os 
termos de um trabalho de auditoria com a administração da entidade a ser 
auditada, devendo contemplar as responsabilidades de cada uma das partes. O 
auditor, por exemplo, tem a responsabilidade de realizar o seu trabalho de 
conformidade com as normas, e a administração, por sua vez, a de elaborar as 
demonstrações contábeis; implementar e manter controles internos; dar acesso 
ao auditor a todas as informações relevantes de que a administração tem 
conhecimento para a elaboração das demonstrações contábeis, como registros, 
documentação e outros assuntos; prestar informações adicionais que o auditor 
pode solicitar da administração para fins da auditoria; e dar acesso irrestrito a 
pessoas da entidade que o auditor determina ser necessário para obter evidência 
de auditoria.

NBC TA 300 - Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis
Essa norma estabelece os parâmetros para a elaboração do planejamento da 
auditoria, o que envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o 
desenvolvimento de um plano de auditoria. O planejamento, entre outros, tem 
por objetivo auxiliar o auditor a: dedicar atenção apropriada às áreas importantes 
da auditoria; a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais; a 
organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de 
forma eficaz e eficiente; selecionar os membros da equipe de trabalho com níveis 
apropriados de capacidade e competência; etc...

É por meio do planejamento que o auditor estabelece a natureza, a época e a 
extensão dos procedimentos de auditoria a serem aplicados, devendo reavaliá-lo 
durante todo o trabalho, a fim de ajustá-lo sempre que necessário, diante das 
circunstâncias.

NBC TA 315 - Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção 
Relevante das Demonstrações Contábeis
Trata da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio do entendimento da 
entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno, independentemente se 
causada por fraude ou erro. É importante esclarecer que o auditor não é 
responsável por detectar fraudes, mas riscos que possam resultar em distorção 
relevante mesmo se causado por fraude, ou seja: a responsabilidade é sobre a 
distorção e não sobre a fraude.

O processo de avaliação do ambiente de controle e entendimento da entidade se 
constitui em um requisito fundamental para elaboração do planejamento, que 
conforme já dito, resulta no plano de trabalho. 

NBC TA 330 - Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados
A norma determina que compete ao auditor planejar e executar procedimentos 
adicionais de auditoria, cuja natureza, época e extensão se baseiam e respondem 
aos riscos avaliados de distorção relevante, na forma da NBC TA 315 e orienta a 
aplicação de diversos procedimentos, desde os testes de controles, testes de 



detalhes e procedimentos analíticos substantivos, especificando o que cada um 
representa.

NBC TA 500 - Evidência de Auditoria
Trata das informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que 
se fundamentam a opinião. Evidência de auditoria inclui as informações contidas 
nos registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e todas as 
demais informações, registros e documentos reunidos pelo auditor ao longo do 
seu trabalho. 

NBC TA 220 - Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações 
Contábeis
Essa norma estabelece os parâmetros para que a firma de auditoria defina os 
sistemas, as políticas e os procedimentos de controle de qualidade tendo por 
objetivo obter segurança razoável que: (a) a firma e seu pessoal cumprem com 
as normas profissionais e técnicas e as exigências legais e regulatórias; 
aplicáveis; e (b) os relatórios emitidos pela firma ou pelos sócios do trabalho são 
apropriados nas circunstâncias. 

NBC TA 610 e 620 - Utilização do Trabalho de Auditoria Interna e 
Utilização do Trabalho de Especialistas.
Essas duas normas estabelecem condições para o uso dos trabalhos de auditores 
internos ou de especialistas. O aspecto mais importante a observar é que o 
auditor é o único responsável por expressar opinião de auditoria e essa 
responsabilidade não é reduzida pela utilização do trabalho de auditor interno ou 
de especialista contratado pelo auditor.  

Entre as diversas outras normas que existem, tem as que tratam especificamente 
da formação de opinião e emissão do relatório e também normas para os casos 
em que se tenha que modificar o relatório mediante inclusão de ressalvas, 
ênfases ou mesmo outros assuntos. Estimativas contábeis e valor justo, 
continuidade operacional, materialidade, amostragem, confirmações externas, 
Eventos subsequentes, se constituem em outros assuntos objeto de normas, 
além de diversos outros.

Além do conhecimento sobre as normas de auditoria, o auditor deve possuir 
adequado conhecimento sobre as normas de contabilidade, da legislação fiscal e 
societária, aplicar o ceticismo profissional, ser independente e imparcial, podendo 
se valer da prerrogativa de aplicar o julgamento profissional em diversas 
questões, não esquecendo, entretanto, que os seus julgamentos profissionais 
devem possuir embasamento, serem coerentes.

Um outro aspecto importante no contexto das normas são as afirmações usadas 
pelo auditor para considerar os diferentes tipos de distorções que possam 
ocorrer, tais como: existência, ocorrência, integridade, exatidão, etc... Podemos 
dizer que se constituem nas respostas que o auditor busca através do seu 
trabalho, algo do tipo: O saldo de caixa ou de estoque existe? A operação de 
venda de fato ocorreu? As informações registradas são completas? O valor 
registrado confere com o documento ou resultado do cálculo?



O atendimento pleno das normas se constitui em um desafio para qualquer 
auditor ou firma de auditoria, mas o que acreditamos se constituir no maior valor 
é a credibilidade, conquistada com esforço, dedicação, com ética e com a 
capacidade de muitas vezes dizer NÃO, inclusive, por vezes, contrariando a 
vontade do cliente.

Os auditores e firmas de auditoria com registro na Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM devem submeter-se a um processo denominado de revisão dos 
pares, o qual consiste em verificar se a firma cumpriu com os requisitos das 
normas na realização dos trabalhos, o que se cumpre através de uma “auditoria 
externa” mediante aplicação de procedimentos previamente estabelecidos pelo 
Comitê Revisor vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade, que pode ser 
objeto de análise direta pelos fiscais da CVM, a critério desse Órgão. O auditor 
ainda deve cumprir, anualmente, com o programa de educação continuada, 
atualmente aplicável também para os profissionais responsáveis pela 
contabilidade das empresas de grande porte.

Para finalizar, diante de todo arcabouço de normas a que o trabalho de auditoria 
deve se reportar, acreditamos que o uso de tecnologias para a análise de dados é 
um caminho adequado para ser percorrido, buscando a validação de registros e 
informações globais ao invés de amostras, de forma muito mais rápida e segura. 
Por outro lado, os desafios também se projetam sobre os auditados, como por 
exemplo a implantação da gestão de riscos, melhoraria do ambiente de controles, 
adoção de compliance e geração de indicadores gerenciais para subsidiar a 
análise de informações, etc...
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