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PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA (PAA): ANÁLISE DOS (PAA) 

APRESENTADOS NOS RELATÓRIOS DOS AUDITORES INDEPENDENTES DAS 

INSTITUIÇÕES BANCARIAS NEGOCIADAS NA BM&FBOVESPA EM 2017  

 

Otávio Araújo De Carvalho 

  

RESUMO - O objetivo deste estudo é analisar os principais assuntos de auditoria, 

incluídos nos relatórios dos auditores independentes das companhias listadas na 

BM&FBovespa classificadas no segmento de instituições bancarias. Conforme 

alterações promovidas nas normas de auditoria, no Brasil implementada pela NBC TA 

701 – comunicação dos principais assuntos de auditoria no relatório dos auditores 

independentes, na qual promovem aumento informacional e maior transparência 

perante usuários das informações. Constatou-se que existe ampla abrangência de 

temas sobre principais assuntos de auditoria contidos nos relatórios dos auditores 

independentes, pode-se classificá-los como temas que envolvem julgamento, 

mensuração e estimativas, o que acarreta subjetividade.  Dentre os principais 

assuntos podemos citar: tecnologia da informação, provisão para devedores 

duvidosos, benefícios a empregados, partes relacionadas, impairment, litígios fiscais, 

trabalhistas e cíveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Instituições Bancarias. Principais Assuntos de Auditoria. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade está compreendida como ciência social aplicada e possui 

campo de atuação extenso, estuda a capitação, registro, acúmulo, resumo e 

interpretação dos eventos que envolvam modificação no patrimônio da entidade, seja 

o patrimônio pertencente à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado 

(IUDICIBUS, et.al. 2010). 

O resultado da aplicação dos procedimentos técnicos e princípios da ciência 

contábil são as demonstrações contábeis e os relatórios financeiros, através destes 

demonstrativos, é evidenciada a situação econômica, financeira e patrimonial da 

organização (IUDICIBUS, 2000). 

Usuários das informações estão classificados nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC) sendo os agentes internos como os Diretores e Administradores, 

ou externos como Acionistas e Investidores, que utilizam dos relatórios financeiros 

para leitura da entidade. As demonstrações contábeis devem ser elaboradas seguindo 

procedimentos técnicos e científicos, respeitando as normas e legislações vigentes, 

seguindo estruturas regulamentas e representar de forma fidedigna a situação do 

patrimônio evidenciado.   

No Brasil as companhias de capital aberto, devem ter seus relatórios 

financeiros divulgados e acompanhados do relatório dos auditores independentes. O 

objetivo da auditoria segundo a NBC TA 200 (R1) é: 

 

 “... aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por 

parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma 

opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram 

elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com 

uma estrutura de relatório financeiro aplicável...”   

 

Os principais assuntos de auditoria são segundo a NBC TA 701:  

 

 “... assuntos que, segundo o julgamento profissional do auditor, foram 

os mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do 
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período corrente. Os principais assuntos de auditoria são selecionados 

entre os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança...” 

 

Mediante o exposto, a proposta deste artigo é analisar os relatórios dos 

auditores independentes para responder a seguinte pergunta: Quais os principais 

assuntos de auditoria das instituições bancarias negociadas na BM&FBovespa no ano 

de 2017?  

Este estudo classifica-se do tipo descritivo e explicativo, uma vez que procura 

descrever as características de determinada população ou fenômeno e estabelecer 

relação entre as variáveis (GIL, 1988). Para tanto, será realizada a coleta documental 

e análise dos principais assuntos de auditoria, divulgados nos relatórios dos auditores 

independentes das instituições bancarias que teve suas ações negociadas na 

BM&FBovespa. 

Os dados encontrados serão tratados de forma qualitativa, buscando elencar 

os resultados encontrados por companhia, qualificando-os e proporcionando 

discussão sobre os resultados.  

Este estudo justifica-se pela necessidade de entendimento e comparação dos 

fatos relevantes que segundo os auditores devem ser transmitidos aos usuários das 

informações, de forma que será possível avaliar as semelhanças e distorções entre 

companhias abertas do mesmo seguimento. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 – AUDITORIA 

 

 Em conformidade com as normas brasileiras de auditoria, o objetivo principal 

da auditoria é a emissão do relatório, para aumentar o grau de confiança das 

demonstrações contábeis perante os usuários. As demonstrações contábeis 

representam os resultados, recursos e de forma geral o patrimônio em determinada 

data, desta forma, a auditoria confirma a veracidade das informações prestadas 

(LONGO, 2015), (IBRACON, 2018), (NBC TA 200 (R1), 2016).  

 Para Sá (2000, p.14) Auditoria é a técnica contábil do exame sistemático dos 

registros contábeis relativos ao patrimônio, observando-os para verificar sua 
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veracidade, coesão e aplicação das normas e princípios contábeis, na qual o auditor 

apresenta por meio do relatório da auditoria suas conclusões e respectiva críticas, 

através de pesquisas, interpretações, orientações e pareceres, valendo-se, para tanto, 

de todos os meios necessários. 

 A auditoria é conduzida com a premissa de que a administração e os 

responsáveis pela governança possuem conhecimento de suas responsabilidades 

pelos relatórios financeiros e demonstrações contábeis emitidas, e que devem 

propiciar que a auditoria seja conduzida dentro das normas regulamentares conforme 

é verificado no item 4 da NBC TA 200 (R1) apresenta que:  

 

 “... As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da 

entidade, elaboradas pela sua administração, com supervisão geral 

dos responsáveis pela governança. As NBCs TA não impõem 

responsabilidades à administração ou aos responsáveis pela 

governança e não se sobrepõe às leis e regulamentos que governam 

as suas responsabilidades. Contudo, a auditoria em conformidade 

com as normas de auditoria é conduzida com base na premissa de 

que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela 

governança têm conhecimento de certas responsabilidades que são 

fundamentais para a condução da auditoria. A auditoria das 

demonstrações contábeis não exime dessas responsabilidades a 

administração ou os responsáveis pela governança...” 

 

Para realizar o objetivo da auditoria, na qual pode ser representada pela 

emissão do relatório que demonstre que as demonstrações estão em conformidade 

com as exigências legais, o auditor deve possuir estes objetivos ao iniciar o trabalho: 

“... (a) formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação 

das conclusões alcançadas pela evidência de auditoria obtida; e (b) expressar 

claramente essa opinião por meio de relatório por escrito...” (NBC TA, 200 (R1), 2016).  

 

2.2 - PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA 

 

 Os principais assuntos de auditoria são objetos de estudo deste artigo, e são 

definidos pelo item 8 da NBC TA 701 (2016) sendo ... Assuntos que, segundo o 
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julgamento profissional do auditor, foram os mais significativos na auditoria das 

demonstrações contábeis do período corrente... 

 O item 9 da NBC TA 701 – Comunicação dos principais assuntos de auditoria 

no relatório do auditor independente indica que o auditor deve levar em conta três 

fatores para considerar como relevante determinado assunto, sendo eles:  

 

 “... O auditor deve determinar quais assuntos, entre aqueles 

comunicados aos responsáveis pela governança, exigiram atenção 

significativa na realização da auditoria. Para fazer tal determinação, o 

auditor deve levar em consideração o seguinte:  

 (a) áreas avaliadas como de maior risco de distorção relevante ou 

riscos significativos identificados, de acordo com a NBC TA 315 – 

Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio 

do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente;  

 (b) julgamentos significativos do auditor relativos às áreas das 

demonstrações contábeis que também envolveram julgamento 

significativo por parte da administração, inclusive estimativas 

contábeis identificadas que apresentam alto grau de incerteza na 

estimativa;  

 (c) efeito sobre a auditoria de fatos ou transações significativos 

ocorridos durante o período” (NBC TA 701, 2016).  

 

Conforme NBC TA 701, a finalidade dos principais assuntos de auditoria é 

apresentar o trabalho de auditoria realizado de forma mais transparente, informativo, 

tornando os usuários das informações melhores informados e auxiliando a entender 

fatos relevantes ocorridos dentro da companhia. Para tanto, o auditor deve transcrever 

individualmente os principais assuntos de auditoria, informando os motivos que o 

levaram a ser um PAA e como o assunto foi tratado na auditoria.  

No entanto, conforme disposto na própria NBC TA 701, item 4, os principais 

assuntos de auditoria:  

 

 “(a) não substitui a divulgação, nas demonstrações contábeis, que a 

estrutura aplicável de relatórios financeiros exige que a administração 
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faça ou que são necessárias para atingir o objetivo de apresentação 

adequada;  

 (b) não substitui a emissão de opinião modificada por parte do auditor, 

quando exigido nas circunstâncias de trabalho de auditoria, de acordo 

com a NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor 

Independente;  

 (c) não substitui a apresentação de relatório, de acordo com a NBC TA 

570 – Continuidade Operacional, itens 22 e 23, quando existe 

incerteza relevante em relação a fatos ou condições que podem 

levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade 

operacional da entidade; ou  

 (d) não é uma opinião separada sobre os assuntos tomados 

individualmente...”  

 

Os principais assuntos somente não devem ser relatados pelo julgamento do 

auditor, caso esteve dentre as hipóteses previstas no item 14 da NBC TA 701, sendo: 

 

 “... (a) lei ou regulamento proíba a divulgação pública do assunto, ou; 

 (b) nos casos extremamente raros, em que o auditor conclua que o 

assunto não deva ser comunicado no seu relatório porque as 

consequências negativas de tal divulgação poderiam, dentro de uma 

perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 

interesse público. Essa conclusão não se aplica se a entidade tiver 

prestado informações públicas sobre o assunto...” 

 

2.3 – METODOLOGIA  

 

 O objetivo desta pesquisa concentra-se em analisar os relatórios dos auditores 

independentes das instituições bancarias que teve suas ações negociadas na 

BM&FBovespa no ano de 2017, para identificar e relacionar os principais assuntos de 

auditoria, que segundo o julgamento profissional dos auditores foram relevantes nas 

demonstrações contábeis e para o desenvolvimento da auditoria.  
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 Este estudo classifica-se como descritivo e explicativo, onde se busca 

estabelecer “a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

ou então, o estabelecimento de relações entre as variáveis” (GIL, 1988, p.46). 

“levantando hipóteses e possibilidades para explicar tal relação” (BERTUCCI, 2012). 

 Quanto à técnica da pesquisa classifica-se como um levantamento de dados, 

na qual configura uma busca de informações em relação à determinada amostra, 

analisando os resultados de forma qualitativa, obtendo conclusões e as descrevendo 

(GIL, 1988). Classifica-se também como uma pesquisa documental, analisando os 

relatórios e demonstrações contábeis divulgadas pelas companhias no site da 

BM&FBovespa em sua forma original. Gil (1998) esclarece que a pesquisa 

documental é caracterizada por análises de matérias, documentos e relatórios que 

não sofreram interferência ou alterações, que se encontra em forma original, ou foram 

elaborados para pesquisa. 

 A amostra da pesquisa compreende, as companhias de capital aberto, 

negociadas na BM&FBovespa em 2017, que suas atividades são classificadas como 

instituições bancarias (bancos), amostra composta por 25 companhias, relacionadas 

conforme tabela 1. 

 

Tabela 1: Amostra 

Razão social Nome de pregão Segmento 

ALFA HOLDINGS S.A. ALFA HOLDING   

BANCO INTER S.A. INTER BANCO N1 

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO BANESTES   

BCO ABC BRASIL S.A. ABC BRASIL N2 

BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. ALFA INVEST   

BCO AMAZONIA S.A. AMAZONIA   

BCO BRADESCO S.A. BRADESCO  N1 

BCO BRASIL S.A. BRASIL NM 

BCO BTG PACTUAL S.A.  BTGP BANCO   

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE BANESE    

BCO ESTADO DO PARA S.A. BANPARA    

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  BANRISUL  N1 

BCO INDUSVAL S.A. INDUSVAL  N2 

BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. MERC INVEST   

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. MERC BRASIL   

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A.  NORD BRASIL   

BCO PAN S.A. BANCO PAN N1 

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=9954
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=9954
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=24406
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=24406
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1155
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1155
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20958
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20958
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1384
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1384
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=922
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=922
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=906
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=906
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1023
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1023
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=22616
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=22616
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1120
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1120
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1171
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1171
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1210
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1210
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20885
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20885
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1309
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1309
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1325
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1325
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1228
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=1228
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21199
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21199
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BCO PATAGONIA S.A. PATAGONIA DR3 

BCO PINE S.A. PINE N2 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  SANTANDER BR   

BCO SANTANDER S.A. BANSANTANDER  DR3 

BRB BCO DE BRASILIA S.A.  BRB BANCO    

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAUUNIBANCO  N1 

ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITAUSA N1 

PARANA BCO S.A. PARANA    

 

 Foram coletadas as informações de: principais assuntos de auditoria, 

constantes nos relatórios dos auditores independentes, com intuito de estabelecer as 

relações e divergências entre a amostra.  

 As instituições bancarias foram escolhidas para o estudo, uma vez que 

representam altos índices de negociações na bolsa de valores, possuem alto risco de 

mercado e suas operações são qualificadas como de alto risco.  

 Os dados encontrados foram tratados de forma qualitativa, buscando descrever 

os resultados, qualificá-los, estabelecer semelhanças e apresentar a relação para os 

principais assuntos de auditoria entre as instituições componentes da amostra.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As informações das 25 companhias estudadas, na qual possuem suas 

atividades compreendidas como “BANCOS”, estão representados a seguir com 

descrição dos Principais Assuntos de Auditoria (PAA) por companhia.  

 

3.1 – RESULTADOS 

 

Neste tópico, serão apresentadas as companhias, e os principais assuntos de 

auditoria constantes nos relatórios dos auditores independentes. 

ALFA HOLDING S.A: Investimento em empresas coligadas; 

BANCO INTER S.A: Provisão para créditos de liquidação duvidosa, controle de 

aplicativos e controles gerais para tecnologia da informação; 

BANESTES S.A: Provisão para perdas com impairment em empréstimos e 

recebíveis, ambiente de tecnologia da informação, benefícios a empregados, 

provisões, contingências passivas e riscos fiscais; 

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=80063
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=80063
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20567
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20567
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20532
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20532
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=80160
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=80160
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=14206
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=14206
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=19348
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=19348
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=7617
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=7617
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20729
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20729
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BCO ABC BRASIL S.A: Ambiente de tecnologia, operações de crédito e 

provisão para créditos de liquidação duvidosa, avaliação de títulos e valores 

mobiliários e instrumentos financeiros derivativos não cotados, contabilidade de 

cobertura (Hedge Accounting); 

BCO ALFA INVESTIMENTOS S.A: Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa, provisão e passivos Contingentes – trabalhistas, cíveis e fiscais; 

BCO AMAZONIA S.A: Provisão para créditos de liquidação duvidosa, valor de 

mercado de instrumentos financeiros, provisões e passivos contingentes – fiscais, 

cíveis e trabalhistas, realização de ativos fiscais diferidos; 

BCO BRADESCO S.A: Redução ao valor recuperável de empréstimos e 

adiantamentos, valor justo e classificação de instrumentos financeiros, provisões e 

passivos contingentes – fiscais, cíveis e trabalhistas, valor recuperável dos ativos, 

provisões técnicas de seguros e previdência, controles de aplicativos e controles 

gerais de tecnologia da informação; 

BCO BRASIL S.A: Redução ao valor recuperável de empréstimos a clientes, 

valor justo de instrumentos financeiros, provisões e passivos contingentes - 

trabalhistas, cíveis e fiscais, benefícios a empregados, projeção de resultados futuros 

para a realização de ativos, participações Societárias; 

BCO BTG PACTUAL S.A: Mensuração de valor justo de instrumentos 

financeiros e derivativos complexos e ilíquidos, provisão para créditos de liquidação 

duvidosa – PCLD, transações com partes relacionadas, ambiente de tecnologia da 

informação; 

BCO ESTADO DE SERGIPE S.A: Planos de benefício pós emprego, operações 

de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa, ambiente de tecnologia; 

BCO ESTADO DO PARA S.A: Provisão para créditos de liquidação duvidosa, 

provisões e passivos contingentes – fiscais, cíveis e trabalhistas, estimativa de 

realização futura de ativos fiscais diferidos; 

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A: Redução ao valor recuperável 

de empréstimos e recebíveis, provisões e passivos contingentes – trabalhista, cível e 

fiscal, obrigações com Benefício de longo prazo pós-emprego, ambiente de tecnologia 

da informação (Banrisul e Banrisul Consolidado); 
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BCO INDUSVAL S.A: Perdas por redução ao valor recuperável de empréstimos 

e adiantamentos, ativos não correntes mantidos para a venda, créditos tributários, 

limite operacional e alienação de investimento; 

BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A: Restituição de recursos 

integralizados em processo de aumento de capital não efetivado, provisões para 

riscos fiscais e passivos contingentes; 

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A: Mensuração da provisão para redução ao 

valor recuperável – Impairment, projeção de resultados tributários para registro e 

manutenção de créditos tributários, provisões para passivos contingentes, ambiente 

de tecnologia de informação; 

BANCO NORDESTE DO BRASIL S.A: Contingências, planos de benefício pós-

emprego, recuperabilidade dos créditos tributários, títulos e valores mobiliários e 

instrumentos financeiros derivativos, provisão para créditos de liquidação duvidosa, 

ambiente de tecnologia. 

BANCO PAN S.A: Provisão para perdas por não recuperação – impairment, 

ambiente de tecnologia da informação, créditos tributários; 

BCO PATAGONIA S.A: Relatório de revisão, não possui PAA; 

BCO PINE S.A: Valor justo de títulos de dívida emitidos por companhias de 

capital fechado, mensuração da provisão para créditos de liquidação duvidosa – 

PCLD, valor recuperável do crédito tributário, provisões para contingências fiscais, 

ambiente de tecnologia da informação; 

BCO SANTANDER BRASIL S.A: Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa, reconhecimento e valor recuperável do crédito tributário, provisões para 

passivos contingentes, provisão para planos de benefício pós emprego, mensuração 

do valor justo de determinados instrumentos financeiros e derivativos com pouca 

liquidez e sem mercado ativo, ambiente de tecnologia da informação; 

BCO SANTANDER S.A: Provisão para perdas com empréstimos e recebíveis, 

avaliação do ágio, possibilidade de recuperação dos ativos por impostos diferidos, 

avaliação dos compromissos de aposentadorias, provisões para litígios fiscais, legais 

e trabalhistas, sistemas de informação – controle de acessos, aquisição do Banco 

Popular Español; 
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BRB BCO DE BRASILIA S.A: Ambiente de tecnologia, operações de crédito e 

provisão para créditos de liquidação duvidosa, realização dos créditos tributários, 

avaliação da obrigação dos planos de previdência complementar de benefício 

definido; 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A: Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa – PCLD, mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros e 

derivativos nível 3, ambiente de tecnologia da informação, crédito tributário, realização 

dos valores registrados em Ágio, provisão para passivos contingentes; 

ITAUSA INVESTIMENTOS S.A: Investimento na Controlada em conjunto - Itaú 

Unibanco Holding S.A., Investimento na Controlada - Duratex S.A., Investimento na 

Controlada em conjunto – Alpargatas S.A.,; 

PARANA BCO S.A: Provisão para créditos de liquidação duvidosa, Realização 

de ativos fiscais diferidos, Provisões técnicas de seguros e resseguros registradas em 

empresas controladas em conjunto, mensuradas pelo método de equivalência 

patrimonial; 

 

3.2 – DISCUSSÃO 

 

Mediante apresentação dos principais assuntos de auditoria, é possível verificar 

que os assuntos apesar de apresentarem divergências de nomeação, são similares. 

Pode-se verificar que os assuntos em maioria referem-se a provisões, estimativas e 

critérios de avaliação, sendo por tanto uma característica do julgamento profissional 

dos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, especialistas de 

outras áreas e os auditores responsáveis pelo relatório da auditoria. Após apuração e 

entendimento dos principais assuntos, foi identificado os mais utilizados, que serão 

transcritos de forma qualitativa por tema.  

Temática dos Principais Assuntos de Auditoria - PAA mais utilizados: tecnologia 

da informação, provisão para devedores duvidosos, benefícios a empregados, partes 

relacionadas, impairment, litígios fiscais, trabalhistas e cíveis. É possível verificar que, 

os assuntos abordados, são temas que envolvem estimativas e subjetividade, sendo 

passivo de discrepância conforme julgamento profissional. 
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4- CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar os principais assuntos de auditoria, nas 

instituições bancarias com suas ações negociadas na BM&FBovespa em 2017.  

Com os resultados e suas análises, constatou-se que: os temas constantes nos 

relatórios dos auditores independentes, na seção de principais assuntos de auditoria, 

são temas que envolvem julgamento profissional, podendo ser este julgamento 

realizado pela administração, contadores e profissionais especialistas de outras áreas. 

Sendo temas que envolvem provisões, estimativas e subjetividade de valores, o que 

deve ser comunicado aos usuários das informações.  

Com indicação para trabalhos futuros, considera-se importante estudos e 

pesquisas que tenham na amostra outros setores e ramos de atuação, uma vez que 

o presente obteve como tema e amostra o setor bancário. Na qual foi possível levantar 

informações relevantes do setor, mas que possui suas especificidades.  
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