São Paulo, 27 de novembro de 2019.
Ref.: Circular 07/2019

Orientação sobre a utilização de ênfase nos relatórios de auditoria e de revisão
Prezados Associados,
Esta Circular tem por objetivo esclarecer quanto à adequada utilização de ênfase no relatório do auditor e
deve ser lida em conjunto com o CT 01/2017 (R1), tendo em vista que o uso generalizado de parágrafos
de ênfase diminui a eficácia da comunicação de tais assuntos pelo auditor.
Conceitos
1. De acordo com a NBC TA 706 – Parágrafos de ênfase e parágrafos de outros assuntos no relatório
do auditor independente, item 7:
Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório do auditor referente a um assunto
apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o
julgamento do auditor, é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos usuários das
demonstrações contábeis.
Parágrafo de outros assuntos é o parágrafo incluído no relatório do auditor que se refere a um assunto
não apresentado ou não divulgado nas demonstrações contábeis e que, de acordo com o julgamento do
auditor, é relevante para os usuários entenderem a auditoria, as responsabilidades do auditor ou o seu
relatório.
Parágrafo de ênfase versus parágrafo de outros assuntos
2. Em certas circunstâncias, um parágrafo de ênfase pode ser incluído no relatório de auditoria para
destacar um assunto que está divulgado nas demonstrações contábeis e que é considerado
necessário para chamar a atenção do leitor.
3. O assunto destacado deve estar refletido adequadamente nas demonstrações contábeis e nas
divulgações das notas explicativas, diferentemente do parágrafo de outros assuntos, que discorre
sobre um assunto que não necessita ser apresentado nem divulgado nas demonstrações
contábeis. Portanto, o parágrafo de ênfase não acrescenta novas informações, apenas faz
referência a uma nota explicativa às demonstrações contábeis que apresenta ou divulga o assunto
de forma completa.
4. Se o auditor considera necessário comunicar outro assunto, não apresentado nem divulgado nas
demonstrações contábeis, e que de acordo com seu julgamento é relevante para o entendimento,
pelos usuários, da auditoria, das responsabilidades do auditor ou do seu relatório, o auditor deve
incluir um parágrafo de outros assuntos no seu relatório.
Quando um parágrafo de ênfase é aplicável?
5. O objetivo do parágrafo de ênfase é chamar a atenção de um determinado assunto divulgado nas
demonstrações contábeis devido a sua importância para o correto entendimento da posição
patrimonial e financeira e o desempenho da entidade. Caso a divulgação nas demonstrações
contábeis seja insuficiente e/ou inadequada, o auditor deve modificar o seu relatório (opinião com
ressalva, adversa ou abstenção de opinião).
6. O Apêndice 1 da NBC TA 706 apresenta casos específicos em que as normas de auditoria exigem
a inclusão de parágrafo de ênfase. Nos demais casos, a avaliação da importância dos assuntos
para inclusão ou não de parágrafo de ênfase é feita pelo auditor com base no seu julgamento.
Reforçamos que o uso generalizado de parágrafos de ênfase diminui a eficácia da comunicação
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de tais assuntos pelo auditor (item A6 da NBC TA 706).
7. Entretanto, podem existir situações em que um auditor conclua que a natureza e/ou a extensão
de certas transações é de tal importância que é fundamental para que os usuários compreendam
as demonstrações contábeis e, portanto, o auditor pode decidir que é apropriado incluir um
parágrafo de ênfase para se referir às divulgações em nota(s) explicativa(s) que descreve(m)
essas transações.
8. Apesar de a NBC TA 570 requerer uma seção separada sobre o título incerteza relevante
relacionada com a continuidade operacional para relatórios de auditoria, para fins de trabalhos de
revisão, com base na NBC TR 2400 e NBC TR 2410, o assunto deve ser apresentado no relatório
de revisão como parágrafo de ênfase.
Parágrafo de ênfase versus principais assuntos de auditoria
9. Se o auditor considera que um assunto apresentado na seção de principais assuntos de auditoria
(PAA) é de fundamental importância para o entendimento das demonstrações contábeis, esse
assunto também precisa ser incluído em parágrafo de ênfase? Ou o destaque dado na própria
seção de PAA é suficiente?
10. De acordo com o item 8 da NBC TA 706, o auditor deve incluir parágrafo de ênfase no seu relatório,
desde que i) como resultado desse assunto, não fosse exigido que o auditor modificasse a opinião,
de acordo com a NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente; e ii) o assunto
não tenha sido determinado como um PAA, nos casos em que se aplica a NBC TA 701 –
Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório do Auditor Independente.
11. Logo, se o assunto também for determinado como sendo um PAA, não se faz necessária a
inclusão de parágrafo de ênfase. Conforme item A2 da NBC TA 706, o auditor pode querer
destacar ou chamar mais atenção à sua importância relativa. O auditor pode fazer isso
apresentando esse assunto de forma mais destacada que os outros assuntos na seção de PAA
(por exemplo, como o primeiro assunto), ou incluindo informações adicionais na descrição desse
PAA para indicar sua importância para o entendimento das demonstrações contábeis pelos
usuários.
12. Por outro lado, pode haver um assunto não determinado como principal assunto de auditoria de
acordo com a NBC TA 701 (por exemplo, que não exigiu atenção significativa do auditor), mas
que, de acordo com o julgamento do auditor, é fundamental para o entendimento das
demonstrações contábeis pelos usuários (por exemplo, evento subsequente). Se o auditor
considera necessário chamar a atenção dos usuários para esse assunto, ele é incluído em
parágrafo de ênfase no relatório do auditor, de acordo com a NBC TA 706, item A3.
Onde e como apresentar um parágrafo de ênfase?
13. De acordo com o item A16 da NBC TA 706, a localização do parágrafo de ênfase no relatório do
auditor depende da natureza das informações a serem comunicadas e do julgamento do auditor
sobre a relevância dessas informações para os usuários em comparação com os outros elementos
incluídos no relatório, nos termos da NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório
do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Por exemplo:
• Quando o parágrafo de ênfase se refere à estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo
circunstâncias em que o auditor determina que a estrutura de relatório financeiro prescrita por lei
ou regulamento seria de outra forma inaceitável (por exemplo, conforme exigido pela NBC TA 210
– Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria, item 19, e pela NBC TA 800 –
Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis Elaboradas de Acordo com
Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos Especiais, item 14), o auditor pode
considerar necessário incluir o parágrafo imediatamente após a seção “Base para opinião” para
fornecer o contexto apropriado à opinião do auditor.
• Quando a seção “Principais assuntos de auditoria” é apresentada no relatório do auditor, um
parágrafo de ênfase pode ser apresentado antes ou depois dessa seção, com base no julgamento
do auditor quanto à relevância dessas informações incluídas no parágrafo de ênfase. O auditor
pode também adicionar algum contexto ao título “Ênfase”, como “Ênfase – Evento subsequente”,
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14.

15.

16.
17.

para diferenciar o parágrafo de ênfase dos assuntos individuais descritos na seção “Principais
assuntos de auditoria”.
Se o auditor espera incluir um parágrafo de ênfase no seu relatório, ele deve comunicar-se com
os responsáveis pela governança no que se refere a essa expectativa e à redação proposta desse
parágrafo (item A24 da NBC TA 260).
A comunicação exigida pelo parágrafo anterior possibilita aos responsáveis pela governança
tomarem ciência da natureza de quaisquer assuntos específicos que o auditor pretenda destacar
no seu relatório e fornecer-lhes a oportunidade de obter esclarecimento adicional do auditor,
quando necessário.
Nos relatórios de revisão, com base na NBC TR 2400 e NBC TR 2410, o parágrafo de ênfase deve
ser apresentado após o parágrafo de conclusão.
Quando o auditor incluir parágrafo de ênfase em seu relatório, ele deve indicar em cada parágrafo
que a opinião/conclusão não se modifica no que diz respeito ao assunto enfatizado, com a inclusão
da frase “Nossa opinião/conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto”.

Comunicação com os responsáveis pela governança
18. Se o auditor espera incluir um parágrafo de ênfase ou parágrafo de outros assuntos no seu
relatório, ele deve comunicar-se com os responsáveis pela governança no que se refere a essa
expectativa e à redação proposta desse parágrafo (item A24 da NBC TA 260).
19. A comunicação exigida pelo parágrafo anterior possibilita aos responsáveis pela governança
tomarem ciência da natureza de quaisquer assuntos específicos que o auditor pretenda destacar
no seu relatório e fornecer-lhes a oportunidade de obter esclarecimento adicional do auditor,
quando necessário. Quando a inclusão de parágrafo de outros assuntos sobre um assunto
específico no relatório do auditor for recorrente em cada trabalho sucessivo, o auditor pode
determinar que é desnecessário repetir a comunicação a cada trabalho, a menos que seja de outra
forma exigido por lei ou regulamento.

Atenciosamente,

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

Valdir Renato Coscodai
Diretor Técnico
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