São Paulo, 09 de janeiro de 2019
Ref.: Circular 01/19 – DN

Orientação sobre a Instrução CVM 308 que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de
auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários
Prezados Associados,

Em 26 de outubro de 2017 foi publicada a Instrução CVM nº 591 que alterou a Instrução CVM nº 308,
de 14 de maio de 1999, que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades
dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes.
Nesse sentido gostaríamos de chamar a atenção para dois assuntos importantes relacionados ao
auditor independente que passaram a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2019, conforme Art. 4º da
ICVM 591.
“Art. 4º O disposto no parágrafo único do art. 11 e no item VII do art.25, da Instrução CVM nº 308, de
1999, é aplicável a partir de 01.01.2019.”
1) Do Exame do Pedido e Do Prazo Para a Concessão do Registro Como Auditor ou Do
Cadastro Como Responsável Técnico
“Art. 11. Não será permitido o registro, na categoria de Auditor Independente - Pessoa Física,
de contador que seja sócio, diretor ou responsável técnico ou que tenha vínculo empregatício
com Auditor Independente - Pessoa Jurídica.
Parágrafo único: é vedada a participação de um mesmo sócio, ou a assunção de
responsabilidade técnica de um mesmo contador, em mais de um Auditor Independente –
Pessoa Jurídica registrado na Comissão de Valores Mobiliários.”

2) Do Exame de Qualificação Técnica específico para CVM
“Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o
auditor independente deverá, adicionalmente:
....................................................................................................................................................
VII – garantir que todos os sócios, diretores, gerentes, supervisores ou quaisquer outros
integrantes, com função de gerência, na equipe destinada ao exercício da atividade de
auditoria em entidades reguladas pela CVM, tenham sido aprovados em Exame de
Qualificação Técnica específico para a CVM.”
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