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CONTEXTO

Auditoria

• NBC TA / NBC TASP (CFC)

• Manual de Auditoria Financeira (TCU)

Contábil

• NBC TSP / NBC TG (CFC)

• MCASP (STN)

Fiscal

• LRF / Lei n° 4.320/1964

• MDF (STN)



AUDITORIA DE CONTAS

Normas para o exercício de 2020:

 IN TCU n° 84/2020;

 DN TCU n° 187/2020; e

 DN TCU n° 188/2020;

Auditoria de Contas (IN TCU n° 84/2020, art. 12):

 Avaliação do cumprimento da obrigação de prestar contas;

 Certificação, mediante auditoria integrada financeira e de conformidade; e

 Demais trabalhos de avaliação e de outras naturezas, constantes nos PAINT ou de
fiscalizações de controle interno.



AUDITORIA DE CONTAS

Certificação de contas (IN TCU n° 84/2020, art. 14):

 confiabilidade das demonstrações contábeis: assegurar que as demonstrações
contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas contábeis e
o marco regulatório aplicável e estão livres de distorções relevantes causadas por
fraude ou erro;

 conformidade dos atos de gestão: assegurar que as transações subjacentes às
demonstrações contábeis e os atos de gestão relevantes dos responsáveis pela UPC
estão de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de
administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta dos
agentes públicos

Auditoria financeira

Auditoria de conformidade



AUDITORIA DE CONTAS

Conceitos “novos” (IN TCU n° 84/2020, Anexo I):

 Distorção nas demonstrações contábeis: diferença entre a informação contábil
declarada e a requerida pelos padrões contábeis aplicáveis, no que concerne ao
valor, à classificação, à apresentação ou à divulgação de um item das
demonstrações contábeis.

 Asseguração - nível de segurança fornecido por uma auditoria ou outro trabalho
de asseguração. Pode ser limitada ou razoável.

 Desvio de conformidade: discrepância entre a condição ou situação encontrada
das transações subjacentes, inclusive atividades e operações decorrentes dos atos de
gestão dos responsáveis, e as normas aplicáveis à entidade, abrangendo os
aspectos de legalidade (aderência aos critérios formais.
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EXPERIÊNCIA NA CGU

Planejamento:

 Metodologia: Auditoria baseada em riscos (abordagem estatística);

 Os riscos são divididos em riscos financeiros (auditorias financeira e/ou de conformidade) e
não-financeiros (exclusivos da auditoria de conformidade);

 Revisão analítica para identificar as principais contas e avaliação qualitativa do contexto; e

 Auditoria financeira considera o ciclo das principais transações;

Papéis de Trabalho (principais):

 Avaliação dos controles internos;

 Mensuração dos riscos (abordagem quantitativa); e

 Matriz de riscos e matriz de procedimentos;



EXPERIÊNCIA NA CGU

Planejamento – Exemplo: Ciclo de uma transação.
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EXPERIÊNCIA NA CGU

Planejamento – Exemplo: Revisão analítica.

Análise 

horizontal Análise 

vertical

Variações 

monetárias



EXPERIÊNCIA NA CGU

Planejamento – Exemplo: Matriz de Avaliação de Riscos.

Item ou 

divulgação 

analisada

Tipo de 

afirmação

Descrição do 

risco

Riscos 

mensurados

Distorção 

(financeira) ou 

deficiência 

(conformidade)



EXPERIÊNCIA NA CGU

Planejamento – Exemplo: Mensuração dos riscos.

RA – risco de auditoria; RDR – risco de distorção relevante; RD – risco de detecção; 
RI – risco inerente; RC – risco de controle.

RA  f RDR, RD

RDR  f RI, RC

RA  f RDR, RD = RA  f RI, RC, RD

RI  f Saldos, Movimentações

RC  f Percepção dos Gestores e Auditores

RD  f Materialidades, Volume de Análise



EXPERIÊNCIA NA CGU

Procedimentos:

 Auditoria financeira: Testes substantivos e testes de controle;

 Auditoria de conformidade: Testes de controle;

 Testes substantivos: Procedimentos analíticos e testes de detalhes; e

 Testes de controle: Avaliação do desenho e avaliação da implementação;

Papéis de Trabalho (características):

 Papéis específicos para cada procedimento;

 Conteúdo mínimo (área testada, como, quando, critérios e resultados); e

 Acumulador de distorções e Matriz de achados;



EXPERIÊNCIA NA CGU

Procedimentos – Exemplo: Circularização.



EXPERIÊNCIA NA CGU

Procedimentos – Exemplo: Acumulador de distorções.

Descrição da 
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valor apenas
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materialidade
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relevantes 

individualmente

Distorções 

relevantes em 

conjunto



EXPERIÊNCIA NA CGU

Formação de opinião (certificação):

 Opinião sem ressalvas: sem distorções relevantes e sem desvios de conformidade;

 Opinião com ressalvas: com distorções relevantes e/ou com desvios de
conformidade, mas não generalizados;

 Opinião adversa: com distorções relevantes e/ou desvios de conformidade,
generalizados; e

 Abstenção de opinião: impossibilidade obtenção de evidências de auditoria;

Relatório (características):

 Apresentação dos “achados” financeiros separados dos de conformidade; e

 A opinião é um julgamento baseado em critérios objetivos (o máximo possível);



EXPERIÊNCIA NA CGU

Procedimentos – Exemplo: Relatório Auditoria Integrada (visão internacional).

Achados 

financeiros

Achados de 

conformidade



EXPERIÊNCIA NA CGU

Procedimentos – Exemplo: Relatório Auditoria Integrada (visão auditoria de contas).

Achados 

financeiros

Achados de 

conformidade



EXPERIÊNCIA NA CGU

Procedimentos – Exemplo: Opinião.

Relatório curto



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A auditoria financeira não é apenas uma avaliação sobre a aplicação de normas
contábeis, mas sim, uma avaliação sobre falhas ou ausência de controles. A auditoria
financeira não é exclusividade dos contadores, porém o contador é um componente
imprescindível para a equipe;

• O planejamento é uma etapa de grande importância para o sucesso da auditoria
integrada. Sem o conhecimento da operacionalização das atividades avaliadas, a
execução da auditoria será demorada e não alcançará os objetivos propostos;

• A avaliação/mensuração do risco é fundamental para direcionar o esforço de
auditoria. Não existem modelos pré-definidos nas normas, que são essencialmente
conceituais, sendo necessário o desenvolvimento de modelos; e

• O relatório precisa ser mais “para o usuário” do que “para o auditor”.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Grato pela atenção!


