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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do tema 

Este estudo de caso possibilita uma visão geral sobre o parecer de auditoria no 

instituto comunitário da grande Florianópolis (ICOM) realizado pela empresa 

AUDIBANCO - Auditores Independentes Sociedade Simples emitido em 2011, visando 

garantir maior confiança nos números apresentados naquele ano, com a finalidade de 

garantir maior transparência nas prestações de contas elaboradas frente aos seus 

associados.  

A realização do parecer de auditoria no terceiro setor está descrita na legislação, 

onde as mesmas devem ser realizadas de acordo com os critérios estabelecidos pela lei e 

convergentes com o estatuto que rege a entidade.  

O ICOM é uma instituição sem fins lucrativos que dá suporte as pessoas 

jurídicas e pessoas físicas que tem interesse na realização de investimentos sociais e 

doações, além disso, também realiza apoio nas empresas de sociedade civil que 

possuem intuito de implantar uma melhor gestão dos recursos, aderindo a um viés de 

levar melhor a qualidade de vida os cidadãos da região.  

Temos ainda a lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, que entre outras coisas 

determina as ponderações pertinentes aos requisitos fundamentais para que as entidades 

beneficentes continuei certificada pelos entes governamentais, e para as que não 

possuem, relata quais os critério precisam ser atendidos para fazer a solicitação da 

certificação, os quais vão além da simples prestação de contas.  

Esta lei também informa sobre a obrigatoriedade em manter os registros 

contábeis regulares, onde a mensuração do superávit e déficit seja realizada de forma 

clara e em consonância com o conselho federal de contabilidade, cita ainda a 

importância de permanecer com suas obrigações legais em dias, para que tenha todas as 

isenções estipuladas pela legislação. 

Portanto, será analisado o parecer entregue ao instituto, realizando um confronto 

entre o que foi abordado em cada área do balanço, e se, os procedimentos adotados 

pelos auditores estão em conformidade com os aspetos que a lei julga crucial para 

concluir a opinião sem ressalvas nas organizações intituladas como terceiro setor.  



 
 

1.2 Problema de Pesquisa 

“De modo Geral o estudante inicia o processo da pesquisa pela escolha de um 

tema, que por si só não constitui um problema. Ao formular perguntas sobre o tema, 

provoca-se sua problematização” (Gil, 2002, p.134). Conforme as afirmações acima este 

estudo de caso não constitui um problema, mas sim indagações sobre como foi 

elaborado o roteiro para a conclusão do parecer de auditoria na instituição, o qual 

norteará por responder, se a opinião do auditor está em conforme com o que versa a 

legislação. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

  “A declaração de objetivo apresenta a intenção do estudo, não o problema ou a 

questão que conduz à necessidade do estudo” (Creswell, 2010, p.143). Segundo afirma 

creswell o objetivo se trata em apresentar o que se pretende estudar, tendo um 

distanciamento do problema apresentando, assim como o distanciamento da necessidade 

do mesmo, portanto, o objetivo geral é fazer um estudo de caso baseado nas 

informações disponibilizadas pelo instituto comunitário da grande Florianópolis. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Realizar uma integração entre o conteúdo abordado na disciplina de tópicos 

contábeis e os casos reais de auditoria para o terceiro setor, fazendo uma menção aos 

conhecimentos adquiridos ao longo do semestre e a possível ampliação destes.     

1.4 Justificativa 

Este estudo de caso será realizado para suprir a falta de participação do aluno no 

trabalho interdisciplinar, e contribuir para ampliação dos conhecimentos ao longo da 

vida profissional.   

 

 

 



 
 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O estudo de caso é uma forma de coletar e registrar os dados de um caso 

particular, onde se tem maior diversidade de pesquisa, com a finalidade de analisar as 

informações coletadas, avaliar a situação e, por fim, verificar qual foi o parecer emitido 

pelo auditor independente. 

Com intuito de realizar um paralelo entre auditoria independe do setor privado e 

as entidades do terceiro setor, e verificar qual o tipo de parecer foi emitido para a 

organização com o intuito de participar de forma prática através do relatório escolhido 

para análise, onde conseguimos definir que a pesquisa será qualitativa. Este estudo tem 

como objetivo descrever os fatos e acontecimentos que envolvem a realidade do 

trabalho desenvolvido pelos auditores independes, o que leva a pesquisa um caráter 

descritivo, enfatiza Silva (2010, p.59).  

        “Tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis.”. A 

condução para levantamento das informações será baseada no parecer emitido pelo 

AUDIBANCO - Auditores Independentes Sociedade Simples caracterizando o tipo de 

estudo como observação participante, pois, toda fonte recorrida será através de 

documento oficial divulgado na rede mundial de computadores.  

O estudo terá como referência o Relatório dos Auditores Independentes sobre as 

Demonstrações Contábeis, baseado no exercício de 2011, onde serão avaliadas as 

respectivas informações para cada etapa de elaboração do documento. 

Sendo assim, o universo a ser pesquisado será a ICOM – Instituto Comunitário 

Grande Florianópolis, utilizando como amostra o relatório dos auditores. A coleta de 

dados é um dos pontos mais importantes da pesquisa, pois, será esse critério que 

possibilitará o resultado mais próximo da realidade, de acordo com Gil (2002, p. 125). 

 

 

 

 



 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1  Processo inicial sobre o parecer 

 

Em suma todos os relatórios emitidos com parecer de auditoria, tanto para o 

setor privado, quanto para as organizações de terceiro setor começam da mesma forma, 

no qual realizam uma breve descrição da empresa, reforçando quais as informações nas 

etapas do processo é de responsabilidade do auditor e em quais atividades os 

administradores ficam responsáveis pelas demonstrações contábeis/ financeiras. Alguns 

destes pontos também estão descritos em varias outras fontes, como se fossem uma 

estrutura padronizada para facilitar o entendimento de todos os públicos, assegurando 

alguns critérios que podem melhorar o entendimento da sociedade não especializada no 

assunto. 

Também são destacados todo o processo que envolve a execução dos trabalhos e 

como eles fluíram, para que tenha a finalidade de garantir que estas informações sejam 

apresentadas sem distorções, levando em consideração que todas evidências foram 

coletadas de forma satisfatória, conforme texto descrito no parecer: 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 

demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 

nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são 

apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 

sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. (PARECER 

AUDIBANCO, 2011, p. 03). 

 

 

Após todo este processo de requisição de documentação e mitigação de riscos, 

os auditores redigem suas opiniões, e fazem a emissão de um relatório pautado na 

confiabilidade através da base de sua amostra selecionada, juntamente baseada com a 

opinião dos resultados que foram obtidos nos controles internos durante a visita, os 

quais são a melhor maneira de verificar se a empresa está cumprindo o seu processo, de 

acordo com o que está descrito em seus memorandos (Plano de trabalho), caso haja.   



 
 

Ao final da carta é descrita o opinião emitida, porém, vamos deixar para abordar 

os resultados na fase final deste estudo de caso, no qual teremos chance de concatenar 

os tipos de parecer segundo as normas. 

3.2 Controles Internos  

 

O documento que se tornou nosso objeto de estudo não trás detalhes sobre o 

controle interno, entretanto para que os riscos de distorções sejam menores se torna 

imprescindível que haja o controle interno das áreas, e que ele esteja condizente com a 

realidade da entidade, tornando esta demanda comum tanto para o setor privado quanto 

para os sem fins lucrativos.  

Estes controles também têm como finalidade de melhorar o custo/benéfico no 

que tange a redução de falhas e riscos, prevê ainda melhor distinção entre as funções 

desempenhadas e as alçadas de aprovação que cada um pode efetuar de acordo com sua 

posição.  

Estes controles podem ser elaborados para todas as áreas da empresa, na 

verdade, eles devem ser elaborados, pois, desta forma será mais fácil para o 

administrador verificar se todos os colaboradores estão cumprindo o seu papel no 

desempenho de suas atividades.  Temos ainda outros meios de controle internos, ou 

seja, fatos que ligam a gestão da empresa na potencialização do poder decisória fazendo 

com que haja várias opções de escolhas para cada situação vivenciada, sendo estas 

opções definidas com mais êxito possibilitando maiores benefícios econômicos, enfatiza 

França e Andrade (2015, p.97). 

O imobilizado é um destes controles que são tratados como obrigatórios, 

conforme relata a lei nº 10.406 de 2002 artigo 1.188, onde relata a necessidade de o 

balanço patrimonial evidenciar de forma clara a movimentação e suas particularidades.   

As empresas de terceiro setor naturalmente possuem bens próprios, que podem 

ser havidos através de doações por terceiros, comprados, ou bens que são 

disponibilizados para uso, sendo que, em todos os casos as informações devem estar 

coerente e contabilizado na forma correta para evitar problemas no confisco de bens, 

podendo resultar  ainda na perda de credencias por má gestão do patrimônio. 

 

 

 



 
 

3.3 Validação do relatório contábil 

 

Apresentação das demonstrações do ano anterior ao relatório é fundamental para 

verificar as variações de um ano para outro dentro do instituto, neste caso realizam as 

analises horizontais e verticais com as contas de maior representatividade para entidade 

naquele ano, e que apresentam risco relevantes de distorções.  

Em uma primeira analise podemos observar que as rubricas possuem nomes 

diferentes para algumas contas, se justificando pelo modelo de planos de contas 

aprovado para as organizações deste contexto, entretanto, as ordens de apresentação são 

absolutamente iguais aos das sociedades civis.  

No que tange a demonstração do resultado, talvez o que mais chame atenção é a 

nomenclatura de superávits e déficit (Lucro e prejuízo), onde podemos fazer uma 

referência direta aos setores públicos que adotam essa mesma nomenclatura para 

apresentação de seus resultados, assim como outras rubricas. No caso de nosso parecer, 

obtivemos a comparação do superávit do exercício atual com o ano anterior.  

Outro aspecto que se mantém diferente são as mutações do patrimônio social, 

que em tese seria a movimentação do patrimônio liquido no ano, ou seja, tudo o que 

aumentou ou diminuiu no patrimônio daquele exercício. Para o parecer de auditoria é de 

extrema importância testar como anda o patrimônio da empresa, para ter uma ideia 

sobre o processo de continuidade para o próximo ano, junto é claro, com outros 

indicadores.  

E por fim, antes da realização das notas explicativas é apresentado o fluxo de 

caixa da ICOM, demonstrando que além de resultado econômico o instituto obteve 

recursos financeiros, refletindo boa saúde financeira no período analisado, encerando 

com o saldo de R$ 420.312,41.  

 

3.4 Resumo geral das notas explicativas 

 

O instituto se trata de uma organização não governamental e sem fins lucrativos, 

foi estabelecida em 25 de novembro de 2005, a finalidade de sua criação foi promover o 

desenvolvimento através de investimentos sociais. A instituição foi classificada como 

OSCIP pelo ministério da justiça em maio de 2006, no qual também caracteriza um dos 

motivos que auditoria independente seja realizada, sendo está de forma obrigatório de 

acordo com o decreto de nº 3.100/99. 



 
 

Para realização de suas atividades a organização recebe doações de pessoas 

físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiros. Também realizam a prestação de serviços 

para melhoria da gestão de outras empresas, cobrando um valor bem abaixo do mercado 

por não terem interesse ao lucro.  

A prestação de contas de todo o dinheiro recebido é realizada anualmente 

através do portal de transparência do governo, onde os dados ficam disponíveis para 

consulta conforme determina a lei, e anualmente as contas são apreciadas na câmara dos 

vereadores. 

  Portanto, as demonstrações financeiras, bem como as prestações de contas são 

realizadas conforme o disposto da lei 6404/76 e suas alterações promovidas pela Lei 

11.638/07, atendendo também todos os prazos estabelecidos na mesma.  

 

3.5 Sumarização das contas da instituição      

 

Neste momento o auditor baseado no teste realizado durante trabalho faz uma 

análise crítica das principais contas daquele ano, e verifica as que possuem maior risco 

de distorção para entidade. Em nosso estudo de caso a escolha foi pelas rubricas de 

aplicações financeiras, imobilizado, apuração do superávit e os impostos de renda. 

De acordo com as informações descritas no parecer elaborado para o ICOM, 

todos superávits recebidos são registrados pelo regime de caixa e as despesas por 

competência, o que faz sentido, pois eles não conseguem mensurar a expectativa de 

quando receberá naquele ciclo, o que versa de forma contraria com a despesa, já que na 

maioria das vezes é certa de acontecer.   

Em relação ao imobilizado a regra para avalição está em linha com a legislação, 

sendo que se não fossem realizadas as devidas avaliações traria um ponto ao relatório, 

além disso, o mapa de movimentação expressa de forma precisa os fatos ocorridos 

naquele exercício. Entretanto, por se tratar de uma instituição do terceiro setor os 

auditores deveriam ter uma explicação melhor de como os bens foram adquiridos, e se 

todos são pertencentes do instituto. 

Portanto, de modo geral estas são as informações que tem maior peso no 

trabalho realizado por um auditor independente, pois transmitem a ideia de quais 

ferramentas foram utilizadas para chegar à opinião emitida, contudo, e importante 

destacar que os tipos de parecer também são iguais para os setores privados.  

 



 
 

3.6  O parecer de auditoria      

A NBC T 11 relata as definições e conceitos para cada parecer emitido, e quais 

os critérios adotados para que o relatório seja enquadrado em um tipo especifico. As 

definições elencadas na NBC T norteiam o auditor para a conclusão dos trabalhos, onde 

são classificados em parecer com ressalva, adverso, com abstenção de opinião por 

incertezas e limitação. Alguns autores utilizam outros termos para definir os tipos, 

porém, o conceito é o mesmo. 

As opiniões emitidas com ressalvas devem apresentar às justificativas que 

levaram a tal decisão, bem como seus embasamentos legais. Nota-se que para este tipo 

de parecer, a norma adota um modelo técnico e exige algumas expressões como “exceto 

quando”, “exceto por” ou “Com exceção de”, sendo estas as únicas aceitáveis para este 

tipo de parecer.  

No parecer adverso, o auditor durante os trabalhos verifica a existência de 

problemas que de forma isolada ou não comprometa as demonstrações. Neste caso deve 

redigir um parágrafo explicando os motivos das divergências, e como isso pode afetar as 

informações que contas nas demonstrações. Da mesma forma, quando não é possível 

emitir uma opinião por limitação ou qualquer outro motivo que impossibilite de 

examinar, por não ter conseguido comprovação, ou existindo grandes incertezas nas 

contas, o auditor deve prezar por esse parecer com limitação.  

As incertezas também devem ser levadas em consideração, e se o auditor não se 

sentir confiante quanto ao trabalho deve optar por este parecer, denominado como 

parecer com abstenção de opinião por incertezas.  

Em nosso casso a opinião dos auditores foram favoráveis, sendo transmitida ao 

logo da primeira parte do relatório, conforme descreve:  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e financeira do ICOM – Instituto Comunitário 

Grande Florianópolis em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de 

suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
(PARECER AUDIBANCO, 2011, p. 04). 



 
 

Sendo assim, o parecer foi favorável demonstrando que o instituto comunitário 

da grande Florianópolis (ICOM) vem cumprindo as exigências legais estabelecidas e 

não possui relevâncias matérias em suas demonstrações que teria a possibilidade de 

causar danos a instituição e ao mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos e documentos analisados, o Instituto Comunitário Grande 

Florianópolis realizou todos os critérios de forma correta, de acordo com os 

procedimentos contábeis e a legislção vigente na época. Onde o intuído da realização de 

um parecer de auditoria foi não perder seu credenciamento, e consequentemente uma 

prestação de contas para a sociedade mais transparente.  

Apesar de não ter todas as informações disponíveis para um analise mais criteriosa 

sobre tudo que foi abordado no relatório elaborado pelos auditores independentes, foi 

possível avaliar a entidade para a finalidade que se constituiu este trabalho, o qual foi 

constatado que não há distorções relevantes. 

Com abordagem realizada é possível verificar que não existe muitas diferenças entre 

os relatórios gerados para empresas do setor privado, pois basicamente seguem um 

mesmo padrão e uma legislação bem próxima, mas que eventualmente se faz mais 

rigorosa em alguns aspectos.  

Também é relevante reforçar que o controle interno é um grande alinhado pra que o 

parecer seja favorável e ocorra de forma mais segura, infelizmente não foi possível 

adicionar os relatórios obtidos na fase de elaboração do controle interno, para conseguir 

a comparação de qual risco foi utilizado para diminuir as incertezas.  

 Em virtude dos fatos mencionados através do estudo, foi constatado que o instituto tem 

evidencia suficiente para assegurar a fidedignidade dos saldos, e das normas contábeis 

praticadas naquele exercício. Sendo assim, é possível avaliar que o trabalho dos 

auditores fora realizado com êxito, no qual receberam a documentação em tempo hábil e 

realizaram os devidos testes para emitir um parecer final aos administradores e a 

sociedade geral, assegurando assim maior confiança nos saldos registrados naquela data 

base.  

Portanto, sendo dúvida o impacto gerado pelo parecer de um auditor 

independente nesta, ou em outra instituição, gera um reflexo positivo na gestão dos 

administradores perante a sociedade que está inserida, no qual, apesar de não ter o lucro 

como sua finalidade tem a reponsabilidade de trazer bons resultados para continuar 

contribuindo com sua função social. 
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