São Paulo, 27 de novembro de 2019.
Ref.: Circular 06/2019

Orientação sobre avaliação de continuidade operacional e seus impactos no relatório do auditor
Prezados Associados,
Esta Circular tem por objetivo dar orientação sobre avaliação de continuidade operacional e seus impactos
no relatório do auditor e deve ser lida em conjunto com o CT 01/2017 (R1).
Responsabilidade da administração
1. Conforme os itens 25 e 26 do CPC 26/NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis,
a administração deve fazer a avaliação da capacidade da entidade de manter sua continuidade
operacional. Os referidos parágrafos ressaltam que:

a. A administração deve avaliar a capacidade da entidade continuar em operação no futuro
previsível.
b. Quando a administração tiver ciência, ao fazer a sua avaliação, de incertezas relevantes
relacionadas com eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da
capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível, essas incertezas devem
ser divulgadas.
c. Quando as demonstrações contábeis não forem elaboradas no pressuposto da continuidade,
esse fato deve ser divulgado, juntamente com as bases sobre as quais as demonstrações
contábeis foram elaboradas e a razão pela qual não se pressupõe a continuidade da entidade.”
d. Ao avaliar se o pressuposto de continuidade é apropriado, a administração deve levar em
consideração toda a informação disponível sobre o futuro, que é o período mínimo (mas não
limitado a esse período) de doze meses a partir da data do balanço.
e. Quando a entidade tiver histórico de operações lucrativas e pronto acesso a recursos
financeiros, a conclusão acerca da adequação do pressuposto da continuidade pode ser
atingida sem análise pormenorizada.
f. Em outros casos, a administração pode necessitar da análise de vasto conjunto de fatores
relacionados com a rentabilidade corrente e esperada, cronogramas de liquidação de dívidas
e potenciais fontes alternativas de financiamentos para que possa suportar sua conclusão de
que o pressuposto de continuidade no futuro previsível é adequado para essa entidade.

Responsabilidade do auditor
2. As responsabilidades do auditor em relação à avaliação de continuidade operacional da entidade
auditada, de acordo com a NBC TA 570 – Continuidade operacional, são as de obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente com relação à, e concluir sobre a, adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional na elaboração das demonstrações
contábeis e concluir, com base na evidência de auditoria obtida, se existe incerteza relevante sobre
a capacidade de continuidade operacional da entidade.
3. Na execução de procedimentos de avaliação de risco, conforme exigido pelo item 5 da NBC TA
315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da
Entidade e de seu Ambiente, o auditor deve verificar se existem eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade. Ao
fazê-lo, o auditor deve determinar se a administração já realizou uma avaliação preliminar da
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capacidade de continuidade operacional da entidade e:
(a) se essa avaliação foi realizada, deve revisar e discuti-la com a administração e determinar se
ela identificou eventos ou condições que, individual ou coletivamente, podem levantar dúvida
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade e, em caso afirmativo,
os planos da administração para tratá-los; ou
(b) se essa avaliação ainda não foi realizada, ele deve discutir com a administração a base para
o uso da base contábil de continuidade operacional e indagar à administração sobre a existência
de eventos ou condições que, individual ou coletivamente, possam levantar dúvida significativa
quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade.
4. Quando forem identificados eventos ou condições que possam gerar dúvidas significativas sobre
a capacidade de uma entidade em continuar em operação, o item 16 da NBC TA 570 (ISA 570)
requer que o auditor execute certos procedimentos para confirmar se existe incerteza relevante.
5. A NBC TA 570 traz exemplos de eventos ou condições que, individual ou coletivamente, podem
levantar dúvida significativa quanto à capacidade da entidade de manter sua continuidade
operacional:

Financeiro

Operacional

•

Patrimônio líquido
negativo

•

Falta de suprimentos
importantes

•

Empréstimos sem
previsão realista de
renovação ou
liquidação

•

Surgimento de
concorrente altamente
competitivo

•

Intenções da
administração de
liquidar a entidade ou
interromper as
operações

•

Fluxo de caixa
operacional negativo

•

Principais índices
financeiros adversos

•

Incapacidade de pagar
os credores no
vencimento

Outros
•

Processos legais ou
regulatórios contra a
entidade (falta de
capacidade financeira
para liquidar a dívida)

•

Catástrofe não
segurada ou segurada
por valor inferior

Conclusão do auditor e os impactos no relatório de auditoria
6. O auditor é responsável em determinar as implicações sobre o seu relatório em duas situações:
(a) quando existir uma incerteza relevante relacionada com eventos ou condições que podem
causar dúvida significativa sobre a capacidade da entidade continuar em operação e, (b) quando
o auditor concluir que o uso do pressuposto de continuidade operacional pela administração não
é apropriado.
7. O auditor deve avaliar se foi obtida evidência de auditoria suficiente e apropriada com relação à,
e concluir sobre a, adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional na elaboração das demonstrações contábeis.
8. De acordo com a NBC TA 570, o auditor tem a responsabilidade de determinar as implicações
sobre o seu relatório quando existir uma incerteza relevante relacionada com eventos ou
condições que podem causar dúvida significativa sobre a capacidade da entidade continuar em
operação. Identificando uma ou mais das evidências apresentadas no tópico acima
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

Responsabilidade do auditor, a equipe de auditoria deverá planejar procedimentos para se
satisfazer em relação à avaliação se o pressuposto de continuidade é apropriado.
9. Como resultado dessa avaliação, quando o pressuposto de continuidade operacional é utilizado
pela administração para elaboração das demonstrações contábeis, os seguintes relatórios devem
ser emitidos, caso o assunto relacionado à continuidade seja considerado relevante:

(*) Em situações que envolvem múltiplas incertezas que são significativas para as demonstrações
contábeis como um todo, o auditor pode considerar apropriado, em casos extremamente raros, expressar
uma abstenção de opinião (item A33 da NBC TA 570).
10. Ao avaliar os planos da administração para mitigar o risco de continuidade operacional em relação
aos eventos ou condições que podem causar dúvida significativa sobre a capacidade da entidade
continuar em operação, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar a sua conclusão.
11. É importante ressaltar que para o auditor concluir se o pressuposto de continuidade operacional é
apropriado, é necessário que existam planos da administração, conforme descrito acima, e que o
auditor tenha condições de obter evidências apropriadas e suficientes de que esse plano está
adequadamente fundamentado, como previsto nos itens A16 a A20 da NBC TA 570, o que significa
dizer que Administração tem a capacidade de cumprir com qualquer responsabilidade assumida.
Entretanto, muitas vezes a entidade possui apenas a intenção, o que não constitui um plano da
administração devidamente fundamentado com evidências disponíveis para o auditor, a fim de
demonstrar a avaliação de continuidade operacional e, consequentemente, tal intenção não se
constitui como uma evidência de auditoria apropriada e suficiente.
12. Nesses casos, é importante também observar se a adequada divulgação é apresentada pela
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

administração nas demonstrações contábeis.
Seção de incerteza sobre a continuidade operacional
13. Com base na evidência de auditoria obtida, o auditor deve concluir se, no seu julgamento, existe
incerteza relevante relacionada com eventos ou condições que, individual ou coletivamente,
possam levantar dúvida significativa sobre a capacidade da entidade de manter sua continuidade
operacional.
14. De acordo com o parágrafo 18 da NBC TA 570 uma incerteza relevante existe quando a magnitude
de seu potencial impacto e a probabilidade de sua ocorrência são tais que, no julgamento do
auditor, a adequada divulgação da natureza e das implicações da incerteza é necessária para:
(a) apresentação adequada das demonstrações contábeis, no caso em que seja aplicável
a essa estrutura de relatório financeiro; ou
(b) no caso de estrutura de conformidade (compliance), para que as demonstrações
contábeis não sejam enganosas.
15. Observações importantes sobre a seção de incerteza sobre a continuidade operacional:
a. De acordo com a NBC TA 570, deve ser apresentada como uma seção separada no relatório
do auditor.
b. Ao final do parágrafo incluído na seção de incerteza, deve-se deixar claro que não se trata de
uma modificação no relatório do auditor, incluindo a frase “Nossa opinião/conclusão não está
ressalvada em relação a esse assunto”.
c. Para fins de trabalho de revisão, com base na NBC TR 2400 e NBC TR 2410, a incerteza sobre
a continuidade operacional deve ser apresentada no relatório do auditor como ênfase.
d. A administração deve divulgar que existe uma incerteza relacionada à continuidade operacional,
de acordo com o parágrafo 122 do CPC 26/NBCTG 26, assim como os eventos e condições
relacionados e os planos da Administração com relação a tal situação, conforme exposto pela NBC
TA 570.
16. Os cenários geralmente referidos como close call, referentes a situações em que existem eventos
ou condições que possam levantar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuidade
operacional da entidade, mas o auditor conclui que não existe incerteza relevante e, para chegar
a essa conclusão, foi necessário exercer um julgamento significativo, o assunto deve ser
apresentado como principal assunto de auditoria (PAA) e as demonstrações contábeis devem
conter divulgações adequadas sobre esses eventos ou condições, incluindo os julgamentos
significativos exercidos pela administração como parte de sua avaliação da capacidade de
continuidade operacional da entidade e os planos para mitigar os efeitos desses eventos ou
condições. Tal avaliação requer alto nível de julgamento profissional e tratam-se de cenários
excepcionais.

17. No caso de incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional, o assunto não deve
ser descrito na seção de PAA, onde apenas haverá um texto introdutório fazendo referência à
seção de incerteza relevante. Por exemplo:
“Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
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nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de
nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 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 …”
18. Se o auditor não identificou nenhum outro PAA além da incerteza relevante relacionada com a
continuidade operacional, deve declarar esse fato na seção de PAA da seguinte forma:
“Com exceção do assunto descrito na seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade
operacional”, não existem outros principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório”.

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

Valdir Renato Coscodai
Diretor Técnico
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