São Paulo, 27 de novembro de 2019.
Ref.: Circular 05/2019
Orientação sobre o impacto de modificações nas seções de “Principais Assuntos de Auditoria”,
“Outras informações” e “Outros assuntos” do relatório do auditor

Prezados Associados,
Esta Circular tem por objetivo esclarecer quanto ao impacto de modificações nas seções de “Principais
Assuntos de Auditoria”, “Outras informações” e “Outros assuntos” do relatório do auditor e deve ser lida
em conjunto com o CT 01/2017 (R1).
Considerações sobre o impacto de modificações nas demais seções do relatório do auditor
1. Ao identificar distorções ou limitações de alcance que levem o auditor a expressar uma “opinião
modificada1”, ele/ela deve considerar o impacto de tais distorções ou limitações no conjunto
completo de demonstrações contábeis.
2. Na seção de “Base para opinião2” (para quaisquer tipos de modificação, ou seja, para “opinião
com ressalva”, “opinião adversa” e “abstenção de opinião”), o auditor deve, segundo a NBC TA
705, incluir a descrição do assunto que deu origem à modificação.
Relação entre uma modificação e os principais assuntos de auditoria

3. Em certas circunstâncias, o auditor, em conformidade com a norma NBC TA 701 (ISA 701) possui
a responsabilidade de comunicar os principais assuntos de auditoria (“PAAs”) de forma que o seu
relatório seja mais informativo e mais transparente aos usuários. Essa comunicação auxilia os
usuários a entender os assuntos que, no julgamento do auditor, foram os de maior importância na
auditoria das demonstrações contábeis.
4. Para auditorias nas quais há a comunicação de PAAs, conforme mencionado no item A6 da NBC
TA 701 (ISA 701), quando o auditor emite opinião com ressalva ou adversa, o assunto que deu
origem à modificação deve ser explicitado na seção “Base para opinião com ressalva ou opinião
adversa”, contribuindo para que os usuários previstos entendam e identifiquem tais circunstâncias
quando elas ocorrem. A apresentação separada desse assunto em relação à comunicação dos
outros PAAs é requerida com o intuito de dar o destaque adequado no relatório, muito embora um
assunto que deu origem a uma modificação seja por definição um principal assunto de auditoria.
Nesses casos, tais assuntos não devem ser descritos na seção de PAAs do relatório do auditor.
Em vez disso, a introdução da seção de PAAs deve fazer apenas referência aos assuntos incluídos
na seção “Base para opinião com ressalva ou adversa”.
5. A NBC TA 705, item 29, proíbe o auditor de comunicar os PAAs quando ele se abstém de
expressar opinião sobre as demonstrações contábeis, a menos que a apresentação dessas
informações seja exigida por lei ou regulamento. O quadro abaixo resume esses requerimentos:

1

De acordo com a NBC TA 705, uma “opinião modificada” é necessária quando o auditor:
(a) Conclui, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo
apresentam distorções relevantes; ou
(b) Não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações
contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes.
2
Para trabalhos que não sejam de auditoria, considerar o efeito na conclusão.
Diretoria Nacional
Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil
Tel/Fax: (11) 3372-1223
www.ibracon.com.br
Rua Maestro Cardim, 1170 - 9º andar
01323-001 - São Paulo/SP

Tipo de modificação/
presença de incerteza

Efeito na seção de PAA

Opinião com ressalva ou
adversa

A apresentação do assunto que deu origem à modificação deve
ser feita de forma separada dos PAAs na base da opinião e a
seção de PAAs faz referência ao tema com a linguagem
adaptada para incluir a frase “Além do(s) assunto(s) descrito(s)
na seção “Base para opinião com ressalva”, determinamos que
os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de
auditoria a serem comunicados em nosso relatório.”

Abstenção de opinião

Os principais assuntos de auditoria não são comunicados e,
portanto, a seção de PAA não é apresentada no relatório.

Presença
de
incerteza
relevante relacionada com a
continuidade operacional

A apresentação do assunto que deu origem à incerteza
relevante relacionada com a continuidade operacional deve ser
feita de forma separada dos PAAs em seção específica do
relatório e a seção de PAAs faz referência ao tema com a
linguagem adaptada para incluir a frase “Além do assunto
descrito na seção “Incerteza relevante relacionada com a
continuidade operacional”, determinamos que os assuntos
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a
serem comunicados em nosso relatório.”

Relação entre uma modificação e a seção de “Outras informações que acompanham o relatório do auditor”
6. Outras informações que acompanham o relatório do auditor (“Outras informações”), como por
exemplo, relatório da Administração (não confundir com "outros assuntos" regidos pela NBC TA
706 (ISA 706)) são discutidas na NBC TA 720 (ISA 720). A norma requer que o auditor leia e
considere as outras informações, já que eventualmente podem ser inconsistentes de forma
relevante com as demonstrações contábeis ou ainda com o conhecimento do auditor obtido na
auditoria. Essas inconsistências podem também indicar que há distorção relevante das
demonstrações contábeis ou nessas outras informações.
7. Quando o relatório do auditor incluir modificação (ressalva ou opinião adversa) e o assunto que
gerou tal modificação impactar também o conteúdo das “Outras informações”, é necessário incluir
a seção de “Outras informações” imediatamente após a seção “Base para opinião com ressalva”
para fornecer o contexto apropriado à opinião do auditor, nos termos do Apêndice 2 da NBC TA
720 (ISA 720). Adicionalmente, é requerido incluir o contexto da ressalva ao final do último
parágrafo da seção “Outras informações”, substituindo a menção “Não temos nada a relatar a esse
respeito” pelo adequado contexto caso a ressalva impacte essas outras informações.
8. Quando o auditor se abstém de opinar sobre as demonstrações contábeis, conforme NBC TA 705,
o relatório do auditor não deve incluir uma seção sobre essas “Outras informações”.
Relação entre uma modificação e a seção de “Outros assuntos” quando da apresentação da
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
9. Quando as demonstrações contábeis incluírem a DVA, o auditor deve incluir em seu relatório um
parágrafo específico na seção de “Outros assuntos” para descrever que esta foi elaborada sob
responsabilidade da administração e que foram submetidas a procedimentos de auditoria/revisão.
10. Quando o relatório do auditor incluir modificação (ressalva, opinião adversa ou abstenção de
opinião), o parágrafo de outros assuntos que trata sobre a apresentação da DVA deve ser
adaptado para indicar o efeito de tal modificação nessa demonstração. O quadro abaixo detalha
essas situações:
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Efeito na seção de “outros assuntos” que trata sobre DVA

Tipo de modificação
Opinião/conclusão
ressalva

com

A frase do parágrafo sobre os procedimentos efetuados na
demonstração deve ser adaptada para: “Em nossa
opinião/conclusão, exceto pelos efeitos do assunto descrito no
parágrafo intitulado “Base para opinião/conclusão com
ressalva”, as demonstrações do valor adicionado individuais e
consolidadas acima referidas foram adequadamente
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são
consistentes em relação às demonstrações contábeis
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.”

Opinião/conclusão adversa

A frase do parágrafo sobre os procedimentos efetuados na
demonstração deve ser adaptada para: “Em nossa
opinião/conclusão, devido à relevância do assunto discutido no
parágrafo intitulado “Base para opinião/conclusão adversa”, as
demonstrações do valor adicionado individuais e consolidadas
acima referidas não foram adequadamente elaboradas, em
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e não estão apresentadas de
forma consistente em relação às demonstrações contábeis
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.”

Abstenção/conclusão
opinião

A frase do parágrafo sobre os procedimentos efetuados na
demonstração deve ser adaptada para: “Devido à relevância
dos assuntos descritos na seção “Base para abstenção de
opinião/conclusão”, não nos foi possível obter evidência
apropriada
e
suficiente
para
fundamentar
nossa
opinião/conclusão de auditoria sobre essas demonstrações do
valor adicionado. Consequentemente, não expressamos uma
opinião/conclusão sobre as demonstrações do valor adicionado
individuais e consolidadas acima referidas.”

de

Atenciosamente,

Francisco A. M. Sant’Anna
Presidente da Diretoria Nacional

Valdir Renato Coscodai
Diretor Técnico
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