OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SNC/Nº 02/96.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1996.

Assunto: Pareceres de auditoria/Relatórios s/Revisão Limitada.
 Omissão de Ressalvas ou Redação Inadequada.

Prezados Senhores,

Fazendo o acompanhamento da atuação dos auditores independentes, durante o exercício de
1995, constatamos a ocorrência de algumas irregularidades na redação dos pareceres de
auditoria e nos relatórios sobre a revisão limitada das informações trimestrais (ITR) que são
conflitantes com os interesses do mercado de valores mobiliários e com as normas profissionais
em vigor.
Amostragem efetuada com base nas demonstrações contábeis encaminhadas a esta Autarquia
por cerca de 300 (trezentas) companhias abertas, dentre aquelas com ações cotadas em bolsa,
indica que 60 (sessenta) companhias apresentaram demonstrações contábeis com desvios em
relação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, à Lei Nº 6.404/76 e às Normas em vigor,
que resultaram em questionamentos aos respectivos auditores independentes, conforme
demonstrado na tabela a seguir:
P Parecer/relatório do auditor

Q.

%

desvios não ressalvados

47

64

ressalva em lugar de abstenção de opinião

1

1

parágrafo de ênfase indevido em lugar de ressalva

12

16

ênfase/ressalva sem quantificação dos efeitos respectivos

14

19

Total

74

100

Q = freqüência acumulada de desvios.
Dentre as demonstrações contábeis com desvios não ressalvados, indicados no quadro acima, 32
(trinta e duas), ou seja, 43% (quarenta e três por cento) do total, foram objeto de determinação
de refazimento ou republicação por parte desta Comissão de Valores Mobiliários. Tais desvios,
em sua grande maioria, são:
a. inobservância do princípio do conservadorismo (prudência) no tratamento de contingências
ativas ou passivas;
b. registro extemporâneo da correção monetária da Lei Nº 8.200/91;
c. retenção indiscriminada de resultados (constituição indevida de reservas, principalmente a
Reservas de Lucros a Realizar), afetando a base de cálculo do dividendo mínimo
obrigatório, e
d. contabilização indevida de ajustes de exercícios anteriores em Lucros Acumulados.
Outro aspecto que nos chamou a atenção (16% dos desvios) foi o tratamento indevido como
parágrafo de ênfase para desvios que ferem os Princípios Fundamentais de Contabilidade, tais
como: registro de ativo contingente, quebra de uniformidade e mudança de critério contábil,
quando o tratamento correto seria uma ressalva.
Releva observar, também, que 19% (dezenove por cento) dos desvios ressalvados ou

objeto de ênfase, deixaram de ser quantificados e não foram revelados os seus efeitos
sobre o patrimônio das empresas e sobre o resultado do período auditado.
As informações acima estão sendo encaminhadas a V. Sa.(s), para lembrar que a Lei Nº
6.385/76 confere ao auditor independente uma responsabilidade de ordem pública, e a sua
atuação no âmbito do mercado de valores mobiliários é de fundamental importância para a
credibilidade da informação, podendo ele ser responsabilizado civilmente pelos seus atos.
Neste sentido, vimos enfatizar que é imprescindível que os pareceres de auditoria e os
relatórios sobre revisão limitada sejam, sempre, emitidos em conformidade com as
normas e procedimentos de auditoria referendados na Instrução CVM Nº 216, de 29.06.94,
com observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e de acordo com os
interesses do mercado de valores mobiliários.

Atenciosamente,

Antonio Carlos de Santana
SUPERINTENDENTE
DE NORMAS CONTÁBEIS E DE AUDITORIA
Fale com a CVM

