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“Não basta saber, é preciso 
também aplicar; não basta 
querer, é preciso também 
agir.”                             

 
            Goethe 
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TEMA: QUALIDADE EM AUDITORIA FISCAL-CONTÁBIL 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA: O assunto abordado é de interesse para a Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia, haja vista tratar-se de uma 
vertente estratégica na consolidação da sua política de ajuste 
fiscal: a realização da receita tributária.  A partir identificação do 
índice de improcedência de autos de infração postos a 
julgamento no Conselho Estadual de Fazenda em 
determinando período, busca-se identificar suas causas, 
procurando assim aprimorar o processo de fiscalização de 
tributos estaduais a fim torná-lo um instrumento eficiente no 
combate à evasão fiscal, prática esta que também culmina no 
enfraquecimento financeiro do Estado, inabilitando-o, para a 
implementação das suas políticas compensatórias em saúde e 
educação e de desenvolvimento de sua infraestrutura, 
aumentando as desigualdades entre as regiões e seguimentos 
sociais e, afinal, comprometendo a criação de um ambiente 
favorável ao desenvolvimento econômico.  

 
 
 
 
PROBLEMA  Há problemas de qualidade no processo de auditoria fiscal-

contábil em voga na Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia?  Quais as suas causas? 

 
 
 
HIPÓTESE Existem indícios concretos de problemas de qualidade e suas 

causas estariam relacionadas à estrutura organizacional e ao 
processo administrativo montados para o desenvolvimento 
desta atividade.   
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INTRODUÇÃO 
 
 Combater a sonegação fiscal e viabilizar o recolhimento tempestivo e exato 
dos tributos é uma atividade que assume uma importância cada vez maior para os 
governos. 
 
 A implementação de uma política de ajuste fiscal depende de um controle e 
gerenciamento dos gastos do setor publico bem como da eficiência da máquina 
arrecadadora e fiscalizadora de tributos. Otimizando os recursos materiais, 
humanos e gerenciais do fisco, abre-se uma perspectiva de melhoria crescente 
nos níveis de arrecadação, possibilitando aos governos federal, estaduais e 
municipais fazer frente aos dispêndios sociais.  Tudo isto sem necessidade de 
recorrer a aumentos na tributação, fato impensável na atualidade, dado o repúdio 
existente na sociedade a este tipo de medida. Fala-se da necessidade de reforma 
tributária para otimizar o sistema de tributação e arrecadação de impostos do país, 
mas as discussões não avançam pela simples razão de que os três níveis de 
governo não admitem perder nenhum tipo de vantagem de que já dispõem no 
sistema atual. Tal discussão a continuar nesta linha resultará fatalmente em 
aumentos da carga tributária da sociedade.  
 
 É possível, entretanto, cogitar-se de aumento da arrecadação tributária sem 
que se recorra a mudanças na lei. É preciso ter em mente que qualquer aumento 
nos percentuais de tributação implicará mais ônus aos que pagam regularmente 
seus tributos, o que se constitui numa iniqüidade sem paralelo. Isto é injustiça 
social. A verdadeira questão é incorporar ao sistema, qualquer que seja ele, 
aqueles que, dispondo de capacidade contributiva, não pagam porque se sentem 
seguros da ineficiência do fisco em dimensionar a extensão das suas verdadeiras 
atividades econômicas, incidir sobre elas os tributos previstos e adotar medidas 
administrativas e judiciais capazes de assegurar a arrecadação efetiva dos valores 
sonegados. 
 

A eficiência do fisco assume neste contexto uma função estratégica de 
governo. Urge para a sociedade medidas capazes de incorporar à economia 
formal as atividades econômicas marginais de cuja capacidade contributiva não se 
pode mais abrir mão.  

 
Nesta perspectiva, avulta a importância da auditoria aplicada à fiscalização 

de tributos. Nos últimos dez anos o Estado da Bahia fez diversos investimentos 
em infraestrutura fiscal, melhorou sensivelmente seu parque de informática e 
desenvolveu uma série de sistemas de informações gerenciais e fiscais, o que 
contribuiu para um avanço significativo na eficiência da sua máquina fiscal. Tais 
medidas são parte da política de ajuste fiscal do Estado e respondem por parte 
significativa do seu êxito. Um fisco eficiente é, portanto, um instrumento de que um 
governo responsável do ponto de vista fiscal e social não pode mais abrir mão. 
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Muito já se fez em termos de sistemas de controle e gerenciamento fiscal, 
mas há muito a fazer em desenvolvimento de métodos e técnicas de auditoria 
aplicada ao processo de fiscalização de tributos estaduais, sobretudo o ICMS, 
tributo mais importante, responsável por mais de 95% da arrecadação do Estado. 

 
Avançar neste campo implica necessariamente estudar como o processo de 

auditoria acha-se articulado, qual a estrutura administrativa montada para lastreá-
lo, como está sendo desenvolvido e quais os resultados que estão sendo obtidos. 

 
O ideal no processo de auditoria é que os procedimentos de exame, 

constatação e evidenciação sejam criteriosamente definidos, de modo a assegurar 
tratamento uniforme aos fatos e uma supervisão administrativa de todo o 
processo, assegurando-se de que os procedimentos foram executados na 
extensão e profundidade planejada. Evidentemente que a definição dos 
procedimentos não tolhe a criatividade do executor na condução dos trabalhos. 
Trata-se de método de constatação e evidenciação a ser executado qualquer que 
seja a situação de fato observada.  As experiências inovadoras são passíveis de 
serem incorporadas passando a nortear todas ações de auditoria do grupo 
naquele particular, num processo efetivo de auto aprendizagem. Para tanto é 
necessário que haja uma estrutura administrativa capaz de assegurar a 
atualização, sistematização, disseminação e aplicação permanente das técnicas 
incorporadas, isto é, uma estrutura inteligente comprometida incondicionalmente 
com a qualidade no processo de auditoria. 

 
O termo qualidade não é usado neste trabalho na acepção comum e sim no 

contexto da ciência da Administração.  Na conceituação de qualidade um fator 
sempre considerado é a ênfase no consumidor, já que todo processo produtivo 
visa, em última análise, satisfazer à sua demanda por bens e serviços adequados 
ao uso. Processos produtivos que visem qualidade devem ser estruturados a partir 
desta premissa. Neste sentido um conceito possível de qualidade seria “A 
qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende satisfazer”1. 
O consumidor dos serviços de auditoria prestados pela Secretaria da Fazenda do 
Estado da Bahia é a sociedade, que se organiza pelo Estado no cumprimento das 
suas atribuições constitucionais. É ela quem paga por estes serviços e, portanto, 
deve deseja-lo adequado ao seu fim, ou seja, o combate eficiente à sonegação 
fiscal, como política de justiça social, garantindo, inclusive, a lealdade na 
concorrência econômica. 

 
Um indicador sensível da qualidade e eficiência do processo de auditoria 

aplicada à fiscalização de tributos é o índice de procedência dos autos de infração 
lavrados depois de julgados pelo órgão administrativo encarregado, no caso da 
Bahia o Conselho Estadual de Fazenda – CONSEF. O objetivo do presente 
trabalho é compreender, a partir deste indicador, a extensão dos problemas de 

                                                           
1 JENKINS,  Apud PALADINI, Edson Pacheco, IN Gestão da Qualidade no 
Processo: a qualidade na produção de bens e serviços, 1995 : 29. 
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qualidade no processo de auditoria fiscal-contábil em voga atualmente no fisco da 
Bahia e cogitar de suas causas. 

 
Auditoria é uma técnica contábil, embora, atualmente, seu conceito tenha 

se alargado, sendo seus métodos de constatação e evidenciação utilizadas em 
variados campos, a exemplo das auditorias operacionais e de gestão. 

 
Para compreendê-la no seu contexto específico, o campo contábil, do qual 

deriva o campo fiscal, faz-se necessário descrever o processo de auditoria 
contábil independente por ser a matriz de todas as aplicações que se faz do 
conceito de auditoria.  
 
 

CAPÍTULO I 
  

AUDITORIA 
 

Auditoria vem, nos dias atuais, assumindo um significado bastante 
abrangente. A toda situação ou fato cuja validade e integridade se pretenda 
verificar, utiliza-se a palavra auditoria no sentido de investigar com rigor a sua 
licitude. Um exemplo bastante comum é mostrado pelos canais de televisão na 
realização de algum sorteio, consistindo em arremessar ao ar um punhado de 
cartas para se escolher uma dentre milhares endereçadas pelos telespectadores 
ou participantes. Antes de proceder ao sorteio, o apresentador, em geral, anuncia 
a presença de auditores independentes, cuja função consiste na observação do 
lançamento das cartas para o ar e na escolha de uma delas antes que caia. O 
simples olhar e a postura ética do auditor validam o procedimento, conferindo-lhe 
credibilidade. Portanto, a palavra auditoria ultrapassou os limites iniciais da 
contabilidade e deixou de representar apenas uma técnica desta para ganhar um 
significado bastante abrangente. Segundo o dicionário Michaelis "Auditoria – 1.) 
Cargo de auditor. 2.) Casa ou tribunal onde o auditor desempenha suas funções. 
3.) Função de auditor junto às empresas comerciais 4.) Econ. Exame analítico 
minucioso da contabilidade de uma empresa ou instituição." Esta insuficiente 
definição léxica demonstra o quanto o significado da palavra se expandiu para 
adquirir conotações mais gerais para além do conceito de técnica contábil. 
Atualmente, tudo para o que se prescreve determinados procedimentos é 
auditável no sentido de verificar a conformidade do fato à norma. 
  
 Segundo Hilário Franco e Ernesto Marra2, auditoria pode ser definida como: 
“A técnica contábil que – através de procedimentos específicos que lhe são 
peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, inspeções, e na 
obtenção de informações e confirmações, relacionados com o controle do 
patrimônio de uma entidade – objetiva obter elementos de convicção que permita 
julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os princípios 
fundamentais e normas de contabilidade e se as demonstrações contábeis deles 
                                                           
2FRANCO, Hilário & MARRA, Ernesto,  Auditoria Contábil, 2ª Edição. 
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decorrentes refletem adequadamente a situação econômico-financeira do 
patrimônio, o resultado do período administrativo examinado e as demais 
situações nelas demonstradas.”  
 
 Ainda, segundo o autor citado: “O objeto da auditoria é o conjunto de todos 
os elementos de controle do patrimônio administrado, os quais compreendem 
registros contábeis, papéis, documentos, fichas, arquivos e anotações que 
comprovem a veracidade dos registros e a legitimidade dos atos da administração, 
bem como sua sinceridade na defesa dos interesses patrimoniais. A auditoria 
pode ter por objeto, inclusive, fatos não registrados documentalmente, mas 
relatados por aqueles que exercem atividades relacionadas com o patrimônio 
administrado, cuja informação mereça confiança, desde que tais informações 
possam ser admitidas como seguras pela evidência ou por indícios convincentes.” 
Mais adiante conclui o mesmo autor: “ o fim principal da auditoria é a confirmação 
dos registros contábeis. Na consecução de seus objetivos  ela contribui para 
confirmar os próprios fins da contabilidade, pois avalia a adequação dos registros, 
dando à administração, ao fisco e aos proprietários e financiadores do patrimônio 
a convicção de que as demonstrações contábeis refletem, ou não, a situação do 
patrimônio  em determinada data e suas variações em certo período. Portanto, é a 
auditoria que dá credibilidade às demonstrações contábeis e às informações nelas 
contidas.” 
 
 Assim a auditoria é uma técnica de que se utiliza a contabilidade, da qual é 
parte, com objeto e finalidade bem definidos para validá-la através da confirmação 
da correção dos registros dos fatos econômicos, apresentando-se como fidedigna 
ao leitor de seu parecer relativamente aos resultados demonstrados em seus 
aspectos relevantes. Constitui possível desperdício para Estado ater-se a 
aspectos de  auditoria já verificados por empresas de auditoria independente 
porque o parecer publicado evidencia, desde que não seja adverso ou com 
abstenção de opinião, ser a contabilidade considerada representativa da situação 
econômico-financeira da empresa segundo as normas de auditoria geralmente 
aceitas. Nestas situações os exames de auditoria fiscal devem partir dos 
resultados já evidenciados, aprofundando-se em aspectos técnicos do processo 
produtivo da empresa, utilizando-se da formação técnica diversificada de seu 
quadro funcional, bem como aspectos específicos de lançamento e recolhimento 
dos tributos de sua competência. Ao serem validadas todas as contas auditadas, 
com certeza as relativas a tributos – de grande importância – também o foram, 
facilitando a auditoria fiscal que a princípio poderíamos definir como sendo o 
mesmo procedimento, exceto por ser realizada pelo fisco com finalidades próprias. 
Desta forma, a auditoria produz reflexos sob diversos aspectos como por exemplo 
o administrativo, contribuindo para torná-la mais proba e eficiente na busca de 
seus objetivos; o patrimonial, através de melhor controle de bens, direitos e 
obrigações; o fiscal, resguardando o patrimônio da empresa contra possíveis 
multas e penalidades provenientes de descumprimento da legislação tributária e o 
próprio fisco contra a sonegação de impostos; financeiro ao resguardar os créditos 
de terceiros, prevenindo-os contra fraudes; econômico, assegurando a veracidade 
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dos custos e resultados e, finalmente, lembramos do aspecto ético e a 
responsabilidade, posturas exigidas do auditor independente. 
 
 A auditoria comporta diversas formas quanto à sua extensão, natureza, 
profundidade e finalidade. Em sua extensão, ela pode ser geral, significando o 
exame de todas as demonstrações contábeis em conjunto; pode ser parcial ou 
específica, ou seja, de algumas demonstrações ou itens patrimoniais; pode, ainda, 
constituir-se em revisão limitada pelos exames parciais sem a aplicação de todas 
as normas de auditoria. Em sua profundidade, ela pode ser integral ou por testes, 
dependendo de serem todos os registros examinados ou de o serem por 
amostragem; de acordo com sua natureza a auditoria pode ser permanente 
(continuada ou periódica), eventual ou especial e de balanços com fim específico;  
pode ser classificada de acordo com os fins a que se destina que destacamos a 
auditoria fiscal, cuja finalidade é verificar o cumprimento das obrigações fiscais e, 
também, quanto às relações do auditor com a empresa auditada pode ser interna 
e externa. Portanto, a auditoria fiscal está inserida em tipo especial de auditoria, 
diferenciando-se pela sua finalidade e  relação do auditor com a empresa: sua 
finalidade é a homologação de exercício ou lavratura do auto de infração se, 
porventura, alguma irregularidade for detectada nos exames, lastreada na 
legislação tributária, que impõe ao contribuinte  obrigações sujeitas a posterior 
verificação e sua relação com a empresa é norteada pelos mandamentos do 
direito administrativo, constituindo-se, portanto, em uma atividade plenamente 
vinculada. Como corolário desta atividade vinculada, a conclusão da auditoria 
fiscal se dá pela apuração da base de cálculo com o necessário suporte de provas 
do ilícito ou erro, enquanto a independente emite juízo de valor relativamente às 
demonstrações contábeis, expressando com isto sua adequação às normas de 
auditoria e aos princípios contábeis geralmente aceitos. Estes são os traços que 
marcam a mais profunda diferença entre as auditorias independente e fiscal, pois 
que todas as outras formas de auditoria  podem, segundo entendemos, serem 
aplicadas indistintamente segundo a necessidade ou conveniência na consecução 
dos objetivos almejados com este instrumento de investigação. 

 
AUDITORIA PARCIAL 
 
 Por ser a mais relacionada ao objetivo deste trabalho, a auditoria parcial 
destinada ao cumprimento de obrigações fiscais é, ao que parece, a que melhor 
serve ao propósito do fisco, tendo em vista ser a que realmente é utilizada pelo 
auditor fiscal na verificação do correto recolhimento de tributos. Restringindo-se, 
ao exame dos livros fiscais; documentos de compra e venda e, relativamente à 
contabilidade, ao exame de algumas contas como: Caixa; Bancos; Fornecedores; 
compras; vendas e eventualmente outras a critério do auditor na medida de sua 
disponibilidade de tempo e avaliação de sua necessidade. De plano, podemos 
observar tratar-se de um subconjunto da auditoria geral e permanente, por 
envolver, este procedimento, a auditoria de todas as demonstrações e registros 
contábeis e emitir parecer sobre a contabilidade como um todo. Como 
conseqüência deste procedimento parcial, torna-se quase proibitivo ao auditor  
emitir opinião ou formar um juízo conclusivo sobre as demonstrações contábeis 

 11



analisadas restritivamente, pois não foram conduzidas de acordo com as normas 
de auditoria geralmente aceitas; mas deve relatar insuficiência no escopo de seu 
trabalho, para formação de convicção, por tratar-se de revisão limitada, ficando a 
responsabilidade do auditor restrita aos procedimentos executados. Portanto, ao 
realizar auditoria parcial, impossibilitando a conclusão do trabalho através do 
parecer, o auditor independente não pode apresentar nada conclusivo 
relativamente à empresa auditada. Entretanto, muito embora, o auditor fiscal não 
cumpra todos os procedimentos previstos nas normas de auditoria geralmente 
aceitas, este está obrigado a apurar possíveis omissões de base cálculo mesmo 
que para tanto deva verificar contas normalmente por ele não examinadas. Desta 
forma, pela verificação fiscal, ou verificação parcial não é possível realizar uma 
auditoria conclusiva nos moldes da independente, além, é claro, do excessivo 
risco incorrido pela limitação nas análises, e este certamente é o motivo que ao 
circunstanciar a fiscalização através do competente termo de encerramento, o 
auditor fiscal o faz precavendo-se: “Fica resguardado o direito da Fazenda Pública 
Estadual, a qualquer tempo, enquanto não esgotado o prazo decadencial, de vir a 
apurar novos elementos que venham a constituir obrigação tributária”. 
 
 Como forma de compensar esta deficiência surgida da necessidade de 
controlar e monitorar grande número de contribuintes, inviabilizando um trabalho 
mais sistemático fazemos, referência às observações de Hilário Franco3: “Em 
certos países, onde a profissão de auditor tem mais tradição, o fisco exige, para 
fins de pagamento do imposto de renda, balanços com parecer favorável dos 
Auditores Independentes. Esperamos que no Brasil possamos atingir essa 
situação ideal, pois com isso seriam valorizados os profissionais e grandemente 
simplificada a ação do fisco”. 
 
CONTROLES INTERNOS 

 
 Todos os instrumentos de que se utiliza a administração para vigiar, 
fiscalizar e conferir, visando controlar os acontecimentos dentro da empresa com 
reflexos patrimoniais são controles internos. Da avaliação deles depende o auditor 
para determinar a natureza, extensão e a profundidade dos procedimentos de 
auditoria, assim como sua oportunidade. Os exames serão efetuados em 
conformidade com o grau de segurança oferecido pelos controles internos e 
quanto mais deficientes estes forem maior a necessidade de testes para diminuir 
os riscos de auditoria; senso contrário, quanto maior a segurança que sente o 
auditor com relação aos exames procedidos. A eficiência dos controles internos 
também representa um custo de auditoria mais baixo devido ao menor volume de 
trabalho a ser realizado porque com a segurança e a efetividade dos mesmos o 
auditor pode formar um juízo com menor número de testes. Portanto, a 
observação destes controles é a primeira aproximação à entidade a ser auditada, 
pois a partir daí passa o auditor a conhecer a empresa, a avaliar riscos e iniciar 
seu planejamento. Estes controles de que se utiliza a empresa são verificados 
através de testes de observância ou aderência no planejamento do trabalho pelo 
                                                           
3 Op. Cit. 
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supervisor da auditoria, constituindo-se em elemento fundamental na avaliação 
dos riscos de auditoria em que se incorrerá e como conseqüência na extensão e 
profundidade dos procedimentos a serem executados, servindo, também, como 
base para a avaliação do custo da auditoria. Esta etapa fica muito prejudicada em 
auditoria fiscal pela total falta de colaboração da empresa auditada, no mais das 
vezes, nem sendo realizada dada à restrição imposto ao agente do fisco. 
 
TESTES DE AUDITORIA 

 
A auditoria independente através da aplicação de testes busca evidências 

da integridade das demonstrações contábeis. Normalmente dois são os tipos de 
testes aplicados: 1.) Testes de Observância e 2.) Testes Substantivos. 

 
 Os Testes de Observância são procedimentos aplicados pelo auditor aos 
controles internos, estabelecidos pela empresa, para avaliar sua efetividade e 
confiabilidade como controle das operações e se estão sendo executados na 
forma prescrita. Das evidências colhidas sobre a eficiência destes controles 
depende, o auditor independente, para avaliar seu grau de confiabilidade. É do 
grau de confiança nos controles internos que o auditor planeja a auditoria e define 
a extensão, profundidade e oportunidade dos testes; muito embora com a 
evolução dos trabalhos os planos possam ser alterados para até uma revisão 
integral se a esta evolução assim o exigir para a formação de uma opinião. 
Durante os testes de observância, o auditor não tem preocupação com valores, 
mas com erros de adesão aos procedimentos de controle estabelecidos. Erros de 
valor provocam impactos diretos sobre os saldos das contas, enquanto erros de 
adesão não provocam necessariamente erros de saldo, mas revelam incertezas 
sobre a eficiência dos controles internos, aumentando o tamanho da amostra 
necessária para a formação de opinião. 
 
 Os Testes Substantivos são utilizados para obtenção de provas suficientes 
sobre as transações, saldo e divulgações nas demonstrações financeiras para 
proporcionar elementos de convicção que fundamentem a opinião do auditor. O 
objetivo dos testes é evidenciar a existência real e a integridade das transações; 
certificar-se da correta avaliação dos ativos e passivos e de sua divulgação. 
Portanto os testes substantivos buscam evidência corroborativa da validade e 
propriedade no tratamento contábil das transações. Os testes aplicados não 
buscam exclusivamente avaliar os valores expressos nas demonstrações, que são 
feitos através de testes de detalhes das transações e saldos, como também 
através de procedimentos de revisão analítica cuja verificação não se dá pelas 
transações, mas sim por meio de estimativas ou cálculos, ou seja, através de 
cálculos globais que podem constituir-se evidência suficiente do saldo analisado, 
ou, senso contrário, evidenciar alguma irregularidade, ou levantar alguma dúvida 
que reclame aprofundamento nos procedimentos. 
 
 O saldo de uma conta pode estar errado para mais (superavaliado) ou para 
menos (subavaliado), cabendo ao auditor proceder a testes para detectar estes 
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possíveis erros. A estes testes, Silvio Aparecido Crepaldi4, em Auditoria Contábil, 
define como Testes de Superavaliação e de Subavaliação.  
 
 Relativamente aos testes efetuados estes podem representar uma 
amostragem estatística ou não estatística a depender da abordagem ser 
matemática ou empírica. Na abordagem científica, mais apropriada, o auditor 
administra os riscos de auditoria incorridos e tem condições de formar um juízo de 
valor mais sólido; enquanto na abordagem não estatística, com amostragens 
ditadas apenas pela experiência, os riscos de auditoria não são suficientemente 
evidenciados. Esta insuficiência será certamente compensada por maior número 
de testes, onerando o custo do trabalho e diminuindo sua eficácia. Como exemplo 
da economia representada pelo teste matemático, temos a seguinte situação 
prática extraída do livro do autor supracitado: Freqüentemente os auditores 
utilizam 10% da massa como tamanho ideal de teste, que pode em determinados 
casos ser um teste demasiado grande. Numa grande empresa, 10% dos 
documentos caixa/bancos pode abranger até 20.000 documentos. Já dentro da lei 
das probabilidades o número de testes poderia ser reduzido para quantidades 
variando de 188 a 2.967 itens, desde que incorramos numa margem de risco de 
2% a 0,5% de erro. O teste estatístico, portanto, permite ao auditor projetar seus 
resultados em certos limites, fornecendo meios científicos para justificar sua 
opinião. 
 
 Ao aplicar os testes substantivos com a finalidade de verificar a 
razoabilidade dos saldos, o auditor independente busca a comprovação da 
inexistência de indício de erro ou irregularidade material ou relevante, pois para os 
erros, porventura, encontrados serão sugeridas mudanças na contabilidade. 
Quando irrelevantes, não serão objeto de qualquer referência no parecer por não 
afetarem a situação econômico-financeira da empresa materialmente. Mas se 
estes erros lançarem dúvidas sobre o saldo analisado, deve-se aumentar a 
profundidade dos testes para a formação de convicção. A materialidade é assunto 
capital em auditoria: é o seu foco principal. Já na ótica do auditor fiscal, devido a 
sua atividade vinculada à lei, a situação se apresenta de forma diferenciada, posto 
não ser característica da sua função emitir parecer sobre as demonstrações, e, 
sim, verificar a regularidade no recolhimento dos tributos de sua competência. 
Assim, quaisquer erros detectados nos testes implicam a revisão integral para se 
obter a base de cálculo independentemente de sua materialidade, pois não existe 
previsão de relevância na legislação tributária, nem, tampouco, de erro. Por 
conseguinte, tanto o dolo quanto o erro são tratados da mesma forma e a questão 
da materialidade sequer é aventada pela legislação. Portanto, a atuação do 
auditor fiscal é mais rigorosa para a empresa, adotando um critério objetivo na 
apuração dos fatos. 
 
 Os testes de observância, dado o seu caráter preliminar, são feitos pela 
Supervisão acompanhada de sua equipe, pois deles dependerá o plano de 
trabalho a ser implementado através de programas de auditoria para cobrir os 
                                                           
4 CREPALDI, Silvio Aparecido, Auditoria Contábil: Teoria e Prática,  2000: 164. 
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seus riscos inerentes. São, portanto, realizados no planejamento, momento em 
que como veremos, é conhecida a empresa, avaliados os riscos e definida a 
estrutura ideal de trabalho em cada caso. Enfatize-se que, dada a importância 
desta etapa, ela é realizada pela supervisão junto com a sua equipe. 
  
REVISÃO ANALÍTICA 

 
A revisão analítica funda-se sobre o pressuposto relacionamento entre 

elementos econômico-financeiros. Este relacionamento proporciona evidência 
corroborativa da consistência dos saldos sob exame se estas relações não 
acusarem variações inesperadas entre seus elementos, caso estas não sejam 
justificáveis. Portanto a análise dos índices, quocientes ou percentuais, 
comparando, inclusive, exercícios anteriores, pode conferir certeza sobre os 
saldos; indicar a necessidade de procedimentos adicionais, como também, a 
extensão da redução de outros procedimentos. 

 
A revisão analítica constitui também um teste substantivo e dentre as 

técnicas de que se utiliza destacamos: análise de flutuação, índices financeiros, 
tendências e outras análogas. Ela contempla uma comparação sistemática da 
informação contábil de um período com outro ou dentro do mesmo período; 
comparações dos dados com empresas do mesmo ramo e o estudo da correção 
da informação contábil e não contábil, que sejam pertinentes. 

 
Os procedimentos de revisão analítica têm lugar nas três etapas distintas 

da auditoria: revisão das demonstrações financeiras, ao final, constituindo-se uma 
verificação conclusiva; como instrumento de planejamento, antes de iniciada a 
auditoria é utilizada para estabelecer o seu escopo e como elemento de auditoria 
na execução por conta do auditor, quando em setores detalhados, buscam 
comparação com os resultados dos anos anteriores. Portanto, é utilizada desde o 
início, no planejamento, onde a presença da supervisão é mais forte, passando 
pela execução, já aplicada pelo auditor sênior, até a conclusão dos trabalhos, na 
revisão, para dar maior grau de convencimento da correção da auditoria 
executada.  

 
Quando, por questão de economia de tempo e recursos, o auditor lança 

mão de amostragens para a confirmação da existência de valores e principais 
transações efetuadas pela entidade e identifica alguma deficiência nos controles 
internos ou registros contábeis, surge a necessidade de aprofundamento dos 
exames até onde for julgado necessário para a obtenção de elementos de 
convicção que o autorizem a emitir seu parecer. A este exame mais profundo 
denomina-se extensão dos testes, confundindo-se com a revisão integral, caso o 
exame se dê sobre todos os registros, em relação às operações sob suspeita. 
Estes exames que lançam mão de índices, coeficientes e quocientes com o fim de 
compreender as flutuações encontradas até quando julgue necessário para a 
formação de convicção, denominam-se Revisão Analítica – muito ligada a análise 
de balanços (outra técnica contábil). A revisão Analítica é muito utilizada em 
auditoria fiscal, quando, por exemplo, verificamos a conta mercadorias em que 
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apuramos sua movimentação através dos estoques final e inicial, compras e 
vendas, calculando o lucro bruto para poder avaliar sua razoabilidade. Já a 
Revisão Integral é aplicada quando após a realização dos testes encontramos 
erros que serão reclamados através da lavratura do auto de infração, neste caso a 
base de cálculo do imposto, definida em lei, exige a revisão integral para ser 
determinada precisamente por não ser possível qualquer estimativa na legislação 
tributária, salvo em caso de arbitramento de base cálculo, procedimento aplicado 
excepcionalmente, no caso de imprestabilidade da escrituração. Tanto a auditoria 
fiscal como a independente utilizam-se do recurso da amostragem, porém,  caso 
aponte para algum erro ou irregularidade seus desdobramentos divergem: na 
fiscal, parte-se para a revisão integral com o fim de determinar a base de cálculo 
do imposto; enquanto, na independente, avalia-se a relevância e a necessidade de 
se aprofundar os testes, mas se o erro for julgado irrelevante, segundo a opinião 
formada pelo supervisor, será objeto apenas de sugestão de correção, não 
interferindo no parecer final.  
 
 
PLANEJAMENTO 
 
 Do contato como o “modus operandi” da empresa através do conhecimento 
de seus controles internos e de sua situação geral, o auditor passa a iniciar a 
auditoria pela formulação de um plano de trabalho em que se delineia as 
verificações a serem realizadas a depender da eficiência dos controles internos; 
se estes se mostrarem confiáveis, o auditor sentirá a segurança necessária para 
aplicar menor número de procedimentos; caso contrário, os procedimentos 
deverão ser aprofundados até o limite da necessidade de formação de convicção 
sobre os saldos de contas ou transações efetivadas. Assim, a auditoria 
independente inicia-se pela elaboração de um planejamento adequado à empresa 
cujas demonstrações estão sob avaliação, elaborando um programa em que 
seleciona os procedimentos a serem executados estabelecendo sua amplitude e 
oportunidade. Esta fase inicial da auditoria servirá de base para todo o trabalho a 
ser realizado, devendo, pois, ser elaborada cuidadosamente, depois de 
compreendida toda a estrutura de funcionamento da empresa e consubstanciado 
em papel de trabalho denominado Planejamento da Auditoria que servirá de guia 
durante a sua permanência na empresa e depois no processo de revisão. 
Entretanto, durante a execução do programa, em conformidade com 
circunstâncias não previsíveis à época de sua formulação este pode e deve ser 
alterado. Como o trabalho é desenvolvido em equipe – a auditoria não é solitária – 
para facilitar a execução dos trabalhos, o planejamento, a cargo da supervisão, 
deve elaborar programas específicos para Caixa e Bancos, Duplicatas a Receber, 
Estoques, Investimentos, Imobilizado, Fornecedores, Financiamentos e outros 
conforme recomendável. O trabalho do auditor comporta certo grau de risco de 
que erros ou irregularidades não sejam detectadas durante o procedimento. 
Quando não são significativos não invalidam as demonstrações; no entanto, se 
relevantes, comprometem as demonstrações ou, caso não haja total convicção, 
reclamam aprofundamento dos testes. Três são as  circunstâncias em que isto 
pode ocorrer: 
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1.) Risco inerente ou implícito – Erro ou irregularidade nos registros ou 

demonstrações; 
2.) Risco de Controle – o sistema de controle interno não detectou o erro ou 

irregularidade; 
3.) Risco de Detecção -  erro não detectado pelo auditor. 
 
 

Estes riscos são objeto de análise na fase de planejamento em função da 
probabilidade de sua ocorrência e, também, durante a execução com a sua 
constante reavaliação. Em auditoria fiscal estes riscos se elevam a patamares 
insuportáveis, tendo em vista, em primeiro lugar,  falta de planejamento específico, 
restringido tanto pelo modelo adotado, quanto pelas condições impostas pelo 
contribuinte; o risco de controle que é incorrido totalmente pela não observação 
dos controles internos; pela limitação nos procedimentos efetuados e, também, 
pela inadequada profundidade dos testes realizados, tendo em vista não haver 
planejamento em que se determina a extensão, profundidade e oportunidade dos 
testes a serem realizados. 

 
O Planejamento é atribuição da supervisão em auditoria independente que, 

acompanhada de sua equipe e com objetivos claramente definidos, por ele inicia a 
auditoria, primeiro conhecendo a empresa, avaliando os riscos que serão 
incorridos e a partir daí, elaborando um plano de trabalho que contemple a melhor 
solução para se obter um resultado satisfatório, tanto sob o ponto de vista do 
custo da auditoria, quanto de sua qualidade.  
 
TÉCNICAS DE AUDITORIA 
 
 Basicamente, a auditoria consiste na verificação da existência de 
determinado item, mensurá-lo, avaliá-lo e verificar a correção do registro ou 
escrituração. Dentre os procedimentos de que se utiliza a auditoria destacamos os 
seguintes: 
• Confirmação externa (circularização); 
• Inspeção física; 
• Contagem dos itens físicos; 
• Exame, ou obtenção, de comprovantes autênticos; 
• Revisão profunda dos critérios de avaliação e exame de sua conformidade com      
os  princípios contábeis; 
• Exame dos registros auxiliares e fiscais e sua repercussão nos registros 
contábeis principais 
• Obtenção de várias fontes fidedignas e cruzamento dessas informações; 
• Conferência de somas e cálculos; 
• Estudo dos métodos operacionais e 
• Avaliação dos controles internos. 
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•Confirmação externa ou circularização – técnica muito empregada na 
confirmação dos saldos das contas fornecedores e duplicatas a receber e em 
outras situações aplicáveis. Consiste na expedição de cartas pelo cliente às 
pessoas ou empresas com que mantém relações de negócios, solicitando a 
confirmação diretamente para o auditor sobre a situação de determinado assunto. 
Destacamos a importância da relevância da operação no critério de escolha, entre 
outros fatores, cuja conveniência deve ser ponderada pelo auditor e quanto à 
profundidade, esta em caso de amostragem não estatística e dependendo da 
eficiência dos controles internos, não deve ser inferior a 20% dos registros 
segundo consenso entre auditores. As respostas assim obtidas serão 
confrontadas ou conciliadas com os registros.  

 
 •Contagem dos itens físicos – consiste no acompanhamento por parte do 
auditor na contagem de estoques, pois normalmente estes representam a maior 
parte do ativo da empresa, tornando esta conta em particular das mais 
importantes no processo de auditoria. Contudo, antes do inventário, deve o auditor 
proceder ao “corte”, que consiste em verificar se os estoques a serem 
inventariados não terão sua integridade prejudicada por entradas e saídas 
desconsideradas. Este método fundamental no mais das vezes fica dificultado em 
auditoria fiscal, posto que, por problemas de decadência de exercícios, o auditor 
se vê compelido a proceder à fiscalização de períodos de até cinco anos, 
encontrando, evidentemente, o inventário de há muito encerrado e muitas vezes 
arrumado. O pior desta situação é que sobre este inventário muitas vezes fictício, 
são procedidos levantamentos quantitativos trabalhosos cujo resultado 
normalmente só deveria confirmar a regularidade da movimentação de 
mercadorias ou detectar algum erro irrelevante  no fechamento das contas, caso 
haja o mínimo de competência da auditada. Alternativamente a contagem poderia 
ser levada até uma data de corte no período atual, corrigindo esta deficiência. 
 
 •Exame, ou obtenção de comprovantes autênticos – quando parecer 
recomendado o exame dos lançamentos contábeis, ao auditor cabe ir além de sua 
simples contabilização, examinando detidamente o documento quanto a vários 
aspectos como: autenticidade; legitimidade; preenchimento; se se refere de fato à 
operação escriturada; se esta operação é dos objetivos da empresa e se sua 
contrapartida é adequada. 
 
 •Revisão dos critérios de avaliação – Os valores constantes do Balanço 
Patrimonial possuem dois aspectos a serem considerados: o aspecto qualitativo 
referente à sua composição física e o quantitativo relativo a tradução dos bens 
direitos e obrigações em moeda, devendo o auditor avaliar se estão de acordo 
com os princípios fundamentais da contabilidade. 
 
 •Exame de registros auxiliares e fiscais – Os registros auxiliares 
representam a conta analítica do saldo evidenciado no Balanço, com os quais 
deve haver conciliação. Além de outras verificações cabíveis relativas a estes 
registros, devem ser atentamente examinados pelo auditor quanto aos registros 

 18



fiscais.  Estes permitem verificar a regularidade de alguns saldos como vendas, 
compras, ICMS e IPI a recolher, bem como serve para se chegar ao conhecimento 
da existência de autos de infração sofridos pela entidade e objeto de constestação 
administrativa ou judicial, verificando-se o mérito da formação de provisão para 
pagamento, em caso de desfecho desfavorável. 
  
 •Obtenção de informação de várias fontes – Conforme evolui seu trabalho, 
na medida em que sente a importância ou necessidade, busca, através de fontes 
internas ou externas das mais variadas, obter informações sobre problema que a 
seu juízo considera relevante para ajudar na formação opinião segura. 
 
 •Conferência de Cálculos – Todos os cálculos devem ser conferidos, pois 
podem esconder graves erros ou até mesmo má-fé. 
 
 •Estudo de métodos operacionais – O conhecimento da empresa a ser 
auditada é essencial para a realização de um bom trabalho e não apenas dos 
controles,  registros, finanças e organização como também a parte operacional 
que são o motivo da existência da empresa. 
 
PAPÉIS DE TRABALHO 
 
 São a base da opinião do auditor, constituindo-se na prova do trabalho 
realizado, devendo deles constar todos os procedimentos efetuados. Contudo, não 
existe padrão definido para sua elaboração, ficando a critério do auditor, devendo 
abranger a totalidade da auditoria de forma clara e com informações suficientes 
para a conclusão externada na opinião sobre as demonstrações; sua utilidade é 
servir como documento contra possíveis acusações contra o auditor; servir, 
também, à reconstituição da escrita caso haja algum sinistro com os registros da 
empresa e, sobretudo, é extremamente útil na revisão final da auditoria. 
 
PROGRAMAS DE AUDITORIA PARA AS CONTAS DO ATIVO 
 
DISPONIBILIDADES – Normalmente os desfalques estão relacionados a estas 
contas, devendo ser testados os controles internos para decidir a profundidade 
necessária nos exames que permitam um julgamento seguro; as conciliações 
bancárias preparadas pela empresa devem ser revisadas, sendo fundamental a 
confirmação direta junto aos bancos, devendo, o auditor, atentar para as 
operações incomuns. Deve ser efetuada contagem surpresa de caixa e outros 
valores de liquidez imediata, assegurando-se, através do “Corte”, a exclusão ou 
inclusão com o fim de compatibilizar o saldo apresentado e a contagem realizada 
e, finalmente, após examinar operações subseqüentes e pesquisar as possíveis 
distorções na contagem de valores, verificar os saldos contábeis e dentro do 
critério de amostragem proceder ao exame das operações contabilizadas.  
 
CONTAS A RECEBER E PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS – A 
auditoria nesta área busca apurar se as contas são autênticas e se representam 
vendas efetivas e realizáveis, observando, ainda, as devoluções, descontos, 
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abatimentos, ou quaisquer ônus sobre este direito e avaliando a prudência do 
saldo das contas a receber. Incluí-se neste procedimento o exame de 
adiantamentos a fornecedores, a funcionários e as duplicatas descontadas. A 
verificação dos controles internos, como via de regra ocorre, é o ponto de partida, 
devendo, o auditor, atentar para existência de duplicatas “frias” – que não 
correspondam a uma efetiva operação mercantil – através da circularização dos 
clientes a partir de uma listagem analítica de todos os títulos a receber, que depois 
de submetida a testes de conformidade com os registros, dêem condições de 
julgamento ao auditor. As seguintes situações merecem especial atenção: contas 
altas em final de exercício; contas com devedores em má situação financeira; 
contas canceladas durante o ano por serem consideradas incobráveis e contas 
com saldos credores. Deve ser procedida à circularização integral nestes casos. 
Após os exames considerados apropriados, o auditor deverá determinar o 
montante da provisão para devedores duvidosos adequado, considerando, entre 
outras coisas, o comportamento histórico da provisão, as informações do 
departamento de cobrança, incluindo advogados, a ordem de antigüidade dos 
créditos e os resultados da circularização. 
 
ESTOQUES – O objetivo da auditoria de estoque é, primeiramente, assegurar-se 
de sua existência física e propriedade; verificar a existência de ônus sobre os 
mesmos; julgar se são apropriados para a finalidade da empresa; se têm 
condições de realização e examinar os critérios de avaliação em conformidade 
com os princípios de contabilidade. A verificação dos controles internos inicia os 
exames, no cumprimento desses objetivos, para determinar a profundidade e 
extensão dos procedimentos. Estes controles consistem num sistema eficiente de 
registros de entradas e saídas e rígido controle desta movimentação; verificações 
físicas freqüentes; segregação de funções entre compradores, almoxarifes e 
faturistas. A auditoria de estoques compreende a realização do inventário físico, 
acompanhado pessoalmente pelo auditor, verificando se os itens contados foram 
incluídos no inventário, sua avaliação e conferência de cálculos, observando o 
“corte” que é o momento em que os registros contábeis, os registros auxiliares e 
os documentos com eles relacionados, refletem o levantamento do inventário 
porque um item pode ser incluído ou excluído a depender deste momento. Muitas 
vezes, o inventário é realizado antes da data do balanço e, neste caso, avulta a 
importância dos controles internos, pois, posteriormente, só será feita uma 
avaliação da razoabilidade dos valores constantes no balanço, a partir da 
contagem efetuada e da confiança que mereçam os controles internos. Concluído 
o trabalho do inventário, as diferenças porventura apuradas, se relevantes, devem 
ser propostas como ajustes no balanço. Finalmente, o auditor deve apurar a 
razoabilidade do inventário, considerando suas quantidades históricas, procurando 
identificar variações relevantes, principalmente no início e final do exercício, 
aplicando, inclusive, o teste do lucro bruto e comparando-o com o de exercícios 
anteriores. 
 
 A avaliação dos estoques deve ser feita em consonância com o princípio do 
conservadorismo pelo preço de custo ou mercado, dos dois o menor. Também 
vários critérios de avaliação podem ser adotados, alguns sofrendo restrições do 
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fisco por conduzir a resultados diferentes. No entanto, uma vez definido,  este 
deve ser uniforme no tempo para obedecer a princípio contábil da uniformidade e 
caso haja mudança de critério este deve ser objeto de avaliação e evidenciado 
nas demonstrações através de nota explicativa.  
 
 Deve-se, ainda, verificar a influência de eventos subseqüentes que se 
relevantes podem afetar o futuro desempenho da empresa, como por exemplo, 
compromissos de venda firmados a preços previamente estabelecidos que 
venham a trazer prejuízo, conforme constatado pelo auditor, obrigando-o, a 
ponderar sobre a necessidade de propor a formação de provisão. 
 
INVESTIMENTOS RELEVANTES – O exame dos investimentos relevantes, 
conforme definido na lei das Sociedades por Ações, refere-se aos procedimentos 
para verificar a segurança e lucratividade da investida, que necessariamente serão 
controladas (predomínio nas decisões administrativas) ou coligadas (embora 
relevante, não predomina), para poder opinar sobre a situação financeira e 
patrimonial da empresa auditada pela aplicação de parte significativa de seus 
recursos em ações de outras empresas. 
 
O auditor deve verificar a existência dos títulos (ações ordinárias ou preferenciais, 
nominativas, escriturais, ou cotas de capital), mas se estiverem em custódia junto 
a terceiros ou por qualquer outro motivo não forem apresentados os respectivos 
certificados, deverá ser feita circularização junto ao detentor dos títulos com o fim 
de comprovar sua existência; deve proceder às avaliações de investimentos 
relevantes a fim de verificar sua correta contabilização pelo método de custo e 
variações posteriores ou pela equivalência patrimonial, conforme determina a lei. 
As demonstrações da investida devem ter sido auditadas para que a avaliação do 
investimento seja conclusiva e no caso de eventos subseqüentes que venham a 
provocar perdas significativas no valor do investimento estes devem ser 
considerados através da formação de provisão suficiente. 
 
ATIVO PERMANENTE: IMOBILIZADO E DIFERIDO -  Os objetivos da auditoria 
sobre o imobilizado consistem em constatar a existência dos bens, sua posse e 
propriedade, bem como a existência de ônus sobre estes bens. Consistem, 
também, no exame de sua apropriação em custos via depreciações; sua 
classificação contábil, consideradas a natureza, vida útil e utilização dos mesmos 
e na avaliação dos controles internos para os bens do ativo imobilizado. 
 
 O imobilizado compreende, segundo artigo 179, Inc. IV, da Lei 6.404/765, 
“os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades 
da empresa, ou exercídos com essa finalidade, inclusive os de propriedade 
industrial ou comercial”. Além do imobilizado, estão incluídas no campo de exame 
as contas de depreciação, retificadoras do ativo, cuja finalidade é adequar o valor 
dos ativos ao desgaste pelo tempo e uso.  
 
                                                           
5 Lei das Sociedades por Ações. 
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 Os procedimentos sobre o ativo permanente se iniciam, sobretudo, pela 
revisão dos controles internos que se destinam a verificar autorização de compra, 
sistema de identificação e controle dos ativos, autorização para baixas, conciliação 
do sistema de controle com os registros contábeis, levantamento periódico do 
inventário físico pela inspeção visual dos bens etc. Excluídos os bens de pequeno 
valor, a auditoria sobre ativos deverá, devido a sua relevância, ser bastante 
extensa em se tratando da primeira auditoria,  iniciada  pela obtenção de uma 
listagem detalhada de todos os bens com os dados indispensáveis como: 
natureza, data da aquisição, custo original e agregados, correção monetária, 
reavaliações, depreciações e demais dados indispensáveis para o exame dos 
ativos na extensão requerida e para os testes a serem realizados. Deve-se, ainda, 
verificar a documentação dos bens detalhadamente, 
 
PROGRAMAS DE AUDITORIA PARA AS CONTAS DO PASSIVO, 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RESULTADO: 
 
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -  A avaliação dos  
controles internos para averiguar a correta contabilização das obrigações da 
empresa, principalmente em relação a Fornecedores e Contas a Pagar, 
novamente é fundamental, pois trata da autorização para o registro e pagamento, 
e se estão, portanto, adequadamente demonstradas no Balanço. O exame 
compreende todo o passivo exigível da empresa, devendo-se na avaliação dos 
controles internos atentar para eventuais ou sistemáticas omissões de passivos e 
pagamentos em duplicidade. Se estes controles se revelarem ineficientes os 
procedimentos deverão ser ampliados e aprofundados, caso contrário, os exames 
nesta área podem ser feitos até cerca de dois meses antes do encerramento do 
exercício com base em balancete. 
 
 Novamente, o auditor deve obter listagens preparadas em ordem de 
vencimento de todo o passivo da empresa e verificar sua conformidade com as 
contas do razão, passando em seguida à sua circularização para confirmação de 
obrigações, abrangendo  80% do valor da conta Fornecedores e 10% ou mais das 
firmas fornecedoras. Deve, o auditor, se deter no exame de contas antigas não 
baixadas, contas canceladas durante o exercício, devoluções não convincentes e 
contas com saldos devedores, circularizando integralmente contas com tais 
evidências. As conferências, as divergências, os ajustes propostos, enfim, todos 
os trabalhos efetuados serão anotados na listagem que integrará os papéis de 
trabalho que servirão de base para sua opinião. 
 
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA – Por sua sistemática abrangente 
alcança praticamente todos os setores patrimoniais e interfere diretamente nas 
receitas e despesas. Por isso a revisão do cálculo do imposto de renda constitui-
se em verdadeira revisão dos procedimentos de contabilização das operações, 
passando, esta revisão, a ser importante reforço da auditoria procedida, trazendo 
como dificuldade as constantes alterações na legislação relativa ao tributo, mas 
representa um importante teste final aos procedimentos realizados. 
 

 22



PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Apesar do Patrimônio Líquido representar a exata 
diferença entre o Ativo, já auditado, e o Passivo, também auditado, é importante 
para a auditoria  a observância dos formalismos legais e estatutários. Portanto, a 
área de exame do Patrimônio Líquido não abrange apenas aos lançamentos 
contábeis, mas, sobretudo, os livros societários, estatutos sociais e suas 
alterações, atas das Assembléias Gerais e de reuniões da diretoria e/ou do 
Conselho de Administração. Inclusive, havendo integralização de capital por bens, 
o exame estende-se ao laudo de avaliação dos bens na mesma forma da sua 
reavaliação espontânea. 
 
 O procedimento de auditoria consiste na organização de Pasta Permanente 
com todos os elementos necessários para demonstrar a evolução do Capital e 
quadro demonstrativo da evolução e movimentação de todas as contas do 
Patrimônio Líquido; tendo em conta que estas movimentações são precedidas de 
deliberações da Assembléia Geral de Acionistas, Conselho de Administração ou 
Diretoria. Logo, a comprovação encontra-se nas respectivas Atas, recomendando-
se sejam as verificações feitas sobre todas as operações. 
 
 A lei permite a aquisição de ações próprias para permanência em tesouraria 
(Ações em Tesouraria) até o limite do valor do saldo de Lucros ou Reservas, 
exceto a Legal ou por Doação, cuja destinação pode ser para cancelamento ou 
recolocação, sendo classificada no Patrimônio Líquido dedutivamente das contas 
de reservas utilizadas para sua aquisição. Neste tipo de operação deve, o auditor, 
atentar para sua licitude. Caso de posse da empresa, deve ser verificada 
fisicamente. Senão, os exames devem ser feitos onde se encontrarem. 
 
CONTAS DE RESULTADO - Os exames nestas contas são, principalmente, 
voltados à busca de indícios de fraudes praticados contra a empresa, constituindo-
se, desta forma, no centro de interesse da administração. As receitas, despesas, 
provisões, depreciações e despesas financeiras vencidas e não pagas; enfim, 
todas as contas que interferem no resultado pertencem a esta área de exame. 
Quanto aos controles internos, a preocupação do auditor vem desde a verificação 
da autorização para despesa, evitando a duplicidade, até seu registro final; 
procurando identificar a correta segregação de funções, pois se o caixa autoriza 
pagamento; o contador assina cheques ou efetua pagamentos, os controles 
internos são falhos e provocarão um aprofundamento na extensão e profundidade 
dos testes. 
 

Nesta contas encontramos o maior volume de lançamentos, o que exige 
maior tempo do auditor na sua realização. Estes exames são efetuados um ou 
dois meses antes do encerramento do exercício, pois, então, a maior parte das 
despesas já teria sido realizada, ficando os meses não auditados sujeitos a um 
exame complementar. Recorre-se muito a revisões analíticas para estas contas 
comparando valores com exercícios anteriores e ao longo do ano e analisando 
suas variações. Se houver grandes flutuações investiga-se suas causas até que 
se possa certificar-se de sua correção. Como exemplo temos as comissões sobre 
vendas, sua flutuação é função da flutuação das vendas e eliminando possíveis 
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desvios do padrão pode-se proceder à comparação para verificação da 
razoabilidade dos saldos. 
 
 As contas referentes a operações com diretores, gerentes e pessoal 
interno, que envolvam descontos, juros ou abatimentos, etc, devem ser 
examinadas em profundidade até integral, enquanto outras contas permitem os 
exames através de amostragem, nunca perdendo de vista a relevância das 
diferenças encontradas. Inclui-se nesta categoria as contas relacionadas com 
impostos (IPI e ICMS), cujos exames vêem desde o razão, passando pelas guias 
de recolhimento até a conferência com os registros fiscais. 
 
 Muito embora o comprovante seja hábil e o pagamento tenha sido 
autorizado, as despesas incomuns devem sempre ser verificadas. O mesmo 
tratamento deve ser dado a lançamentos a crédito em contas tipicamente 
devedoras e vice-versa. As contas que refletem diretamente nos estoques devem 
ser analisadas não só quanto a sua implicação nas contas de resultado, como 
também, suas contrapartidas na própria conta de Estoques, recorrendo a registros 
auxiliares, se houver, e registros da escrita fiscal. 
 
 Os lançamentos de baixas de títulos incobráveis também devem ser objeto 
de minucioso exame, inclusive quanto a sua hábil autorização. 
 
VERIFICAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
 O objetivo deste programa de auditoria é verificar as contas, patrimoniais ou 
de resultado, que não foram abrangidas pelos programas apresentados, como 
também, as que tenham sido encerradas durante o exercício, completando o 
quadro.  
 
EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
 As demonstrações que refletem a situação patrimonial, financeira e de 
resultado são conseqüência da escrituração contábil até a data do balanço, e 
levará algum tempo até que fiquem prontas. Neste ínterim, devido a ocorrência de 
fatos subseqüentes e imprevistos, a situação pode ter-se alterada 
significativamente. Deve, o auditor, investigar estas ocorrências e se significativos 
a ponto de ter influência sobre as demonstrações, isto é, se forem relevantes, 
deve revelá-los e se possível quantificá-los. A preocupação do auditor é sempre 
maior quanto a acontecimentos prejudiciais a empresa, devido ao princípio da 
prudência, mas obriga-se, também, a avaliar a influência de fatos positivos sobre 
as demonstrações. Este período abrange desde a data do encerramento do 
exercício até a data de encerramento dos trabalhos do auditor independente, 
consubstanciado em seu parecer. Os eventos subseqüentes que merecem  maior 
atenção segundo Hilário Franco6, entre outros, são os seguintes: 
 
                                                           
6 Op.Cit. 

 24



• Falência ou Concordata de clientes importantes; 
• Sinistros; 
• Perda de mercado devido ao crescimento da concorrência, ou repentina 

obsolescência do estoque pelo aparecimento de produto novo; 
• Dumping promovido pela concorrência; 
• Contratos de compras por preços superiores aos de mercado; 
• Cancelamentos de contratos de compra por fornecedores ou clientes; 
• Incorporação, cisão e fusão da empresa; 
• Perda substancial de investimentos em outras empresas; 
• Emissão de debêntures de pouca receptividade; 
• Desativação de unidades de produção e 
• Fianças ou avais prestados a empresas inadimplentes; 
 
 Os eventos subseqüentes  relevantes  devem ser revelados. Se puderem ser 

imputados ao exercício anterior, devem ser objeto de ajuste nas demonstrações 
contábeis; caso contrário, se não puderem ser imputados ao exercício anterior ou 
se a administração rejeitar a sugestão de ajuste proposta pelo auditor, devem ser 
mencionados em parágrafo intermediário do parecer do auditor. Se os eventos 
não ocorreram, mas muito provavelmente ocorrerão, serão objeto de Nota 
Explicativa. 
  
REVISÃO FINAL 
 
 Os papéis de trabalho consubstanciam todos os procedimentos executados  
pelo auditor, constituindo-se prova do trabalho realizado, devendo, portanto, 
representar todos os exames, verificações e diligências efetuadas. Quando  
encerrado o trabalho de campo, resta ao auditor a revisão sobre estes papéis de 
trabalho ainda na empresa, pois caso haja alguma dúvida os elementos de 
comprovação ali se encontram. Esta revisão final é ultimada pela sua 
apresentação ao cliente que, através de contestação, poderá elucidar e corrigir 
alguma falha, porventura, existente. Também voltará a debate os ajustes 
propostos que se não forem aceitos serão objeto de ressalva no parecer. 
 
 Neste momento será solicitada pelo auditor carta de representação, que 
não exime sua responsabilidade, em que se define a responsabilidade da empresa 
quanto a fatos de sua competência. 
 
 Neste processo de revisão a intervenção da supervisão no sentido de 
preservar os resultados de incorreções, mantendo forte controle de qualidade é 
essencial e sua obrigação consiste, não apenas na revisão do que considere mais 
importante, mas sobre toda a auditoria realizada através de todos os papéis de 
trabalho. Desta forma, nesta etapa final da auditoria, assim como ocorreu durante 
o planejamento dos trabalhos, a presença da supervisão é ostensiva  e obstinada 
para assegurar o padrão de qualidade exigido pelas normas de auditoria 
independente. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 
 
 O relatório é o fim do trabalho de auditoria e o meio de informação aos 
usuários do trabalho realizado, incluindo seu escopo ou alcance, a forma como o 
realizou, observando os fatos relevantes que julga devam ser divulgados e as 
conclusões sobre as demonstrações contábeis, ou outras peças examinadas, a 
que chegou com sua opinião ou parecer. A opinião do auditor contida no relatório, 
deve estar assentada em fatos concretos comprováveis através dos papéis de 
trabalho e ser o resultado de judicioso julgamento destes fatos. Entretanto, 
diferentemente do auditor fiscal, seu julgamento é essencialmente, à vista dos 
resultados atingidos, um juízo de valor, cuja formação está amparada nos papéis 
de trabalho e deve com estes guardar estreita relação de consistência. Enquanto 
todo o resultado apresentado pelo auditor fiscal deve vir acompanhado das 
provas, do erro ou ilícito, sujeito a julgamento por órgãos que no mais das vezes 
pouco compreende a contabilidade ou auditoria, devendo restar clara no processo 
a procedência da cobrança. Portanto a conclusão da auditoria fiscal está sujeita a 
todo o tipo de filigrana jurídica, preservando tanto a forma quanto o conteúdo, 
confrontando um princípio básico da contabilidade sobre a prevalência do 
conteúdo sobre a forma. 
 
 O relatório é peça produzida pelo sócio ou gerente, responsável técnico 
pelo parecer sobre as demonstrações auditadas, que além de acompanhar todo o 
trabalho, também procede à sua revisão, buscando, nos papéis de trabalho 
produzidos, elementos de convicção para externar a opinião que integrará as 
demonstrações, validando-as, quando de sua publicação. 
 
TIPOS DE RELATÓRIOS – Os  relatórios emitidos variam conforme a natureza do 
exame executado, de seu alcance, dos fins a que se destina e, principalmente, de 
acordo com as conclusões neles contidas. Normalmente estes relatórios são 
formais por estarem sujeitos a normas de auditoria, podendo, também, serem 
informais e compreenderem informações verbais dadas aos administradores ou 
subordinados, envolvendo assuntos ou erros não relevantes, sendo desnecessário 
constarem no próprio parecer emitido. 
 
Entre os relatórios formais, distinguimos os seguintes tipos: 
 

• Relatório em forma curta, conhecido como “Parecer do Auditor”; 
• Relatório em forma longa, podendo ser bastante analíticos na descrição dos 

trabalhos, mas poderão não conter um juízo de valor do auditor; 
• Relatório sobre controle interno, em que são sugeridas recomendações 

para melhoria dos controles; 
• Relatório sobre Revisão Limitada, que descrevem detalhadamente os 

trabalhos executados pelo auditor, sem a aplicação de todas as normas de 
auditoria geralmente aceitas, sem, no entanto, expressar opinião, apenas 
observando se houve algum desvio significativo na aplicação dos princípios 
fundamentais de contabilidade na elaboração das demonstrações e 
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• Relatórios Especiais decorrentes de trabalhos diversos como levantamento 
de valores do ativo ou passivo, conciliações, exames específicos para 
apuração de irregularidades e outros. 

 
PARECER SEM RESSALVA (PADRÃO): É um parecer conciso composto de três 
parágrafos com o seguinte teor: o primeiro define o escopo ou alcance da 
auditoria, o segundo, denominado parágrafo intermediário, descreve as condições 
em que o trabalho foi executado e o terceiro, denominado parágrafo da opinião,  
em que o auditor declara que as demonstrações contábeis examinadas estão de 
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, representando, portanto, 
adequadamente a situação patrimonial e financeira e os resultados da entidade 
auditada. 
 
PARECER COM RESSALVA: Neste parecer o parágrafo da opinião deve deixar 
clara a natureza da ressalva, seu efeito sobre a posição patrimonial e financeira e 
sobre os resultados se puder ser razoavelmente determinado. No parágrafo de 
opinião, em substituição à ressalva, pode ser incluída referência à nota explicativa. 
Quando a ressalva for significativa ela pode impedir o auditor de expressar sua 
opinião, tornando necessária a negativa de opinião ou a opinião adversa. 
 
PARECER ADVERSO: O parecer adverso expressa que as demonstrações 
contábeis não representam adequadamente a situação patrimonial e financeira, os 
resultados do exercício e as alterações do capital circulante, de conformidade 
como os princípios fundamentais de contabilidade. É emitido quando, a juízo do 
auditor,  as demonstrações contábeis tomadas em conjunto, não se apresentam 
adequadamente de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. 
 
PARECER COM ABSTENÇÃO DE OPINIÃO: No parágrafo intermediário deve o 
auditor considerar todas as razões que o levaram a negar opinião sobre as 
demonstrações contábeis. Este parecer é adequado quando o auditor não pôde 
realizar os exames com o alcance necessário para reunir os elementos de juízo 
suficientes para a formação de opinião. No parágrafo intermediário, o auditor, deve 
declarar os motivos determinantes desta insuficiência. 
 

CAPÍTULO II 
 

AUDITORIA FISCAL DO ICMS 
 

Constitui-se  num elenco de atividades sistemáticas voltadas para o 
levantamento, estudo e avaliação das operações registradas ou não pelos 
estabelecimentos com vistas a determinar a ocorrência do  fato gerador do ICMS, 
sua base de cálculo, a alíquota aplicável, a correta apropriação dos créditos fiscais  
devidos,  a exata determinação do valor devido e seu recolhimento nos prazos 
regulamentares. 
 
 O objetivo principal de uma Auditoria Fiscal é examinar os registros 
contábeis e fiscais lavrados pela empresa, confirmando sua exatidão e correção 
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sob o aspecto fiscal, objetivando-se com este trabalho apurar fraudes ou 
irregularidades que resultem em desvio de recursos financeiros do Estado. 
 
 A Auditoria Fiscal classifica-se em7:   
 

 Quanto ao objetivo: 
 
Preventiva - quanto destinada a transmitir orientação a respeito da escrituração 
dos fatos administrativos e interpretação das leis fiscais; 
 
Repressiva – quando praticada com a intenção de apurar possíveis faltas 
cometidas na escrituração da empresa, capazes de refletir no recolhimento dos 
tributos sob sua responsabilidade. 
 

 Quanto aos meios: 
 
Exame de documentos, bens e mercadorias – ação  desenvolvida para verificar a 
origem e legalidade de documentos, bens e mercadorias; 
 
Exame dos livros fiscais – quando a ação, além do exame nos documentos ou 
bens, expande-se aos livros comerciais e fiscais. 
 

 Quanto ás técnicas de execução: 
 
Setorial – quando voltada para setores econômicos ou atividades profissionais; 
 
Especial – destinada ao exame específico de casos isolados, que mereçam 
estudo em razão de algum fator não rotineiro; 
 
Extraordinária – realizada por motivo de denúncias, fatos inesperados que exijam 
providência imediata ou diligências autorizadas. 
 

 Quanto ao tempo de duração: 
 
Volante – exercida em áreas geográficas predeterminadas, em período de tempo 
limitado; 
 
Fixa – Quando exercida em postos fiscais; 
 
Prazo certo – quando guardam obediência a um limite de tempo fixado; 
 
Permanente – Acompanha em caráter constante o desenvolvimento de certas 
atividades, pela importância que representam para a Administração; 
 

                                                           
7 MARTINS, Wolney da Costa, Contabilidade Empresarial, Auditoria e Perícia, 1985:186. 
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Intermitente – Quando são executadas periódica e alternadamente perante os 
estabelecimentos; 

 
Auditoria, conforme desenvolvido, é um processo essencialmente simples 

que consiste na confirmação da regularidade dos saldos apresentados nas 
demonstrações financeiras pela utilização de técnicas específicas  desenvolvidas 
para o cumprimento desta finalidade. 

 
A auditoria fiscal no desempenho desta atividade utiliza-se o referencial 

teórico da disciplina Auditoria, porém, com objetivos específicos de determinar o 
fato gerador tributário e constatar a sua taxação na proporção recomendada pela 
lei. 

 
Há, entretanto, diferenças marcantes quanto à forma que a Secretaria da 

Fazenda da Bahia e uma empresa de auditoria independente se organizam 
operacionalmente para realizar auditoria.  

 
As empresas de auditoria independente trabalham em equipes formadas 

por Assistentes, Auditores-Sêniores, Supervisores, e Sócios, em que todos 
participam e partilham o trabalho de auditoria pelo planejamento, execução, 
constante revisão, conclusão e troca de conhecimento e informações. A realização 
do trabalho de auditoria propriamente dito é precedido por um planejamento 
específico e individual, onde se procura conhecer as peculiaridades operacionais 
do cliente, se avalia a eficiência dos seus controles internos, ponderando-se sobre 
a capacidade destes em resguardar a qualidade e a exatidão das informações 
contábeis afinal levadas às demonstrações contábeis, sobre as quais se emitirá 
opinião. De posse destas informações o trabalho é dimensionado e sua execução 
é implementada seguindo-se um cronograma estruturado em programas de 
auditoria com atribuições bem definidas.  

 
A qualidade do trabalho é assegurada pela atribuição de níveis de 

responsabilidade aos membros da equipe na proporção do seu conhecimento e 
experiência profissional. Permeia o processo, desde a sua execução até a 
produção do parecer final, uma intensa atividade de revisão, pelo qual todos os 
procedimentos são conferidos à exaustão, corrigindo-se, inclusive os desvios, 
imprevistos à época do planejamento, com a conseqüente alteração dos 
programas no sentido de suprir esta deficiência, constituindo-se em alteração do 
próprio planejamento inicial. Os procedimentos são, por sua vez, padronizados e 
traduzidos em programas de auditoria ou roteiros escritos sempre com a finalidade 
de conduzirem os trabalhos conforme inicialmente previsto acrescido de 
alterações julgadas importantes no transcorrer do processo. A existência destes 
roteiros não tem o caráter de tolher a iniciativa e criatividade da equipe. Trata-se, 
ao contrário, da sistematização de procedimentos consagrados e aprimorados 
pela longa trajetória evolutiva da atividade. Pela própria natureza o modelo admite 
a incorporação de novas técnicas reveladas e tidas como eficazes. 
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No campo motivacional tem-se a possibilidade de ascenção profissional, 
culminando, inclusive, com a possibilidade de ser sócio do empreendimento, 
representando esta possibilidade grande incentivo ao cumprimento da árdua tarefa 
conferida ao auditor; além da grande preocupação com treinamento, definindo  
para isso um programa de estudo para a satisfação da necessidade de constante 
aperfeiçoamento do quadro funcional.  

 
Não se observa na prática estes fundamentos na função auditoria fiscal 

executada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Enfoca-se aqui, 
evidentemente, apenas a parte operacional desta atividade. 

 
Com efeito, tem-se um modelo centralizado de planejamento que consiste 

na indicação dos estabelecimentos a serem auditados, a partir de informações 
econômico-fiscais prestadas pelos mesmos, sugestão de roteiros, a emissão da 
respectiva ordem de serviço e seu acompanhamento. Tal modelo possibilita à 
administração central um acompanhamento formal do processo, no entanto, não 
atinge a questão central do problema que é a execução do processo de auditoria, 
fator este que vai refletir decisivamente na qualidade dos resultados. 

 
O trabalho de campo de auditoria na Secretaria da Fazenda da Bahia é 

essencialmente individual, quando muito se tem a realização em dupla de 
auditores. O modelo prevê que a cada grupo de dez auditores haja um supervisor, 
mas isto não se traduz na formação de equipes articuladas. Por necessidades 
operacionais das unidades executoras (Inspetorias Fazendárias), a função de 
supervisor está deslocada para questões mais administrativas que técnicas 
propriamente, tolhendo-a da sua real atribuição que seria fazer um planejamento 
específico e individual de cada estabelecimento sob auditoria, dimensionar sua 
extensão e profundidade, determinar o tempo de execução necessário, os 
recursos materiais e humanos requeridos, revisar sistematicamente todo o 
trabalho até a produção do resultado, traduzido na lavratura de autos de infração 
ou termo de encerramento de auditoria. De plano, se observa que não basta 
liberar a função de supervisor para as atividades operacionais, posto que, não 
havendo reformulação de outras variáveis do modelo, suas atribuições seriam 
imensas e pouco efeito teria na articulação do processo para produzir com 
qualidade. 

 
Articular o processo para produzir com qualidade passa necessariamente 

pela adoção de um modelo de atuação em equipes com responsabilidades 
definidas, no estilo Assistente, Auditor-Sênior, Supervisor e Sócio, que é o estágio 
atual de desenvolvimento da estrutura de auditoria; passa, também, por um 
planejamento especifico com dados coletados “in loco” para cada estabelecimento 
a ser auditado, com definição da extensão e profundidade do trabalho a ser 
executado, avaliação dos controles internos do estabelecimento e definição dos 
riscos de auditoria; tradução para o nível operacional de todas as hipóteses de 
incidência tributária a auditar via normas e procedimentos atualizados e uma 
supervisão de campo intensa e tecnicamente atuante, que possibilite a revisão e 
condução sistemática dos trabalhos executados. Afinal, esta é a forma de atuação 
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preceituada conceitualmente em auditoria não significando o modelo de atuação 
individual e solitário um avanço, mas, um retrocesso. Ademais, traz latente em si 
todo o tipo de distorção, desestímulo e estagnação a todo o processo. 

 
 

CAPÍTULO III 
 
EXPOSIÇÃO DOS RESULTADOS DOS JULGAMENTOS 

REALIZADOS PELO CONSEF/BA NO PERÍODO DE  JAN/1999 A 
FEV/2001 

 
 
 Os dados abaixo foram coletados junto ao CONSEF e referem-se ao 
período de janeiro de 1999 a fevereiro de 2001. Este colegiado se divide em duas 
instâncias a primeira formada por cinco Juntas de Julgamento Fiscal – JJF e a 
segunda constituída por duas Câmaras. Um aspecto a destacar é que a análise 
deve ser empreendida levando-se em conta uma ou outra instância posto que, 
pela própria sistemática de funcionamento do órgão, se eleito o total de processos 
julgados haveria contagem em duplicidade haja vista que a maioria destes é  
julgada pelas duas instâncias, a segunda em grau de recurso. 
 Foram considerados os seguintes resultados de análise de processos 
fiscais por este órgão: 
 

1. Diligência -  que acontece quando o processo vai julgamento e algum 
esclarecimento adicional se faz sentir quanto a matéria posta, decorrente 
em geral da falta de cumprimento de alguma formalidade ou deficiência na 
sua instrução impeditiva de um entendimento exato, condição fundamental 
para um julgamento  tranqüilo. Tem caráter saneador dos procedimentos de 
auditoria do qual resultou; 

 
2. Nulo –  neste tipo de julgamento as deficiências de instrução e a própria 

fundamentação legal do procedimento fiscal são de tal ordem que não 
comporta nenhum tipo de correção. Nulo no mundo jurídico é como se não 
tivesse existido; 

 
3. Improcedente – neste caso o feito fiscal é julgado, mas nele não se acha 

fundamento jurídico para sua sobrevivência. Houve engano quanto a 
aplicação do dispositivo legal ao fato concreto. Não se verificou a infração 
alegada; 

 
4. Procedente em Parte – neste caso parte da matéria posta a julgamento foi 

considerada procedente e outra parte foi considerada improcedente; 
 

5. Procedente – é quando o processo é analisado e considerado correto em 
todos os seus aspectos formais e jurídicos. Suas conclusões e aplicação da 
legislação fiscal são acertadas. 
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Outro esclarecimento é quando aos processos julgados procedente em 
parte. Na consolidação deste dado pelo CONSEF não é separada a parte 
procedente da parte improcedente, dificultando o conhecimento quanto ao 
valor de um e do outro resultado. Tudo que se pode afirmar é que neles 
ocorreu algum tipo de inconsistência.  Esta dificuldade nos levou a tirar 
conclusões apenas quanto à quantidade de processos, servindo o seu valor 
como apenas como referencial. 

 
 

AVALIAÇÃO  EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS JULGADOS NAS JJF: 
 
 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
6620 100% R$1.857.278.714,13 100% 

 
 
 
PROCESSOS BAIXADOS EM DILIGÊNCIA: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
410 6,19% R$165.999.318,65 8,94% 

 
JULGAMENTOS PELA NULIDADE: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
376 5,68% R$39.107.250,41 2,11% 

 
 
JULGAMENTOS PELA IMPROCEDÊNCIA: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
959 14,49% R$409.256.294,26 22,04% 

 
 
JULGAMENTOS PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
2643 39,92% R$740.961.544,80 39,90% 

 
 
JULGAMENTOS PELA PROCEDÊNCIA: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
2232 33,72% R$501.954.306,01 27,03% 
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AVALIAÇÃO  EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS JULGADOS NAS CÂMARAS: 
 
 
QUANTIDADE TOTAL % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 

7229 100% R$1.900.542.293,02 100% 
 
 
QUANTIDADE DE PROCESSOS BAIXADOS EM DILIGÊNCIA: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
449 6,21% R$238.044.760,47 12,53% 

 
 
QUANTIDADE DE PROCESSOS JULGADOS NULOS: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
506 7,00% R$55.721.097,52 2,93% 

 
 
 
 
QUANTIDADE DE PROCESSOS JULGADOS IMPROCEDENTES: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
925 12,80% R$162.824.561,22 8,57% 

 
 
QUANTIDADE DE PROCESSOS JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
3065 42,40% R$755.438.022,21 39,75% 

 
 
QUANTIDADE DE PROCESSOS JULGADOS PROCEDENTES: 
 

QUANTIDADE % CRÉDITO TRIBUTARIO ENVOLVIDO % 
2284 31,59% R$688.513.851,60 36,23% 

 
 
 Os números acima nos revelam que na primeira instância (JJF) 60,09% do 
total de processos posto a julgamento tinha algum de tipo de inconsistência 
insanável. Este número somado com o percentual de processos baixados em 
diligência (inconsistência sanável) de 6,19% nos conduz a um percentual de 
66,28% de ocorrência de falha de auditoria. 
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 Da mesma forma se considerarmos a segunda instância (Câmaras) 62,20% 
do total de processos posto a julgamento conteve algum tipo de inconsistência 
insanável.  A este número somando-se 6,21% que foram baixados em diligência 
(inconsistência sanável) nos conduz a um percentual de 68,41% de ocorrência de 
falha de auditoria. 
 
 Adotemos para fins de avaliação a média de inconsistência das duas 
instâncias: 
 
66,28  +  68,41  =  134,69%   = 67,34% 
                 2 
 
 
 A conclusão geral que se chega é que os resultados dos trabalhos  de 
auditoria fiscal dos quais resultou a lavratura dos autos de infração julgados neste 
período  67,34% continham algum tipo de inconsistência. Por decorrência 32,66% 
foi considerado a salvo de falhas. Estes números nos levam a inferir que há um 
problema quanto à qualidade no processo de auditoria fiscal, a ser enfrentado e 
resolvido na Sefaz/Ba. 

CAPÍTULO IV 
 

A GESTÃO DA QUALIDADE NO PROCESSO DE AUDITORIA 
 
 Um conceito que parece definitivamente fixado em Administração é que a 
qualidade é projetada, desenvolvida e gerada no processo produtivo. Isto 
independe de que tipo de produto se visa produzir, se bens tangíveis, métodos ou 
serviços8. 
 
 Inicialmente, entretanto, esta noção de qualidade como algo decorrente do 
processo não era muito clara. O controle de qualidade era exercido sobre o 
produto acabado, nele concentrando-se toda a ênfase no atendimento ao cliente. 
A ineficiência deste sistema logo se fez sentir: a inspeção do produto acabado 
soava como algo drástico e definitivo. Não mais se poderia fazer nele senão 
aproveitar as informações desta inspeção final para retroalimentar novas ações no 
processo produtivo. Chega-se então à idéia de passar para o processo as 
informações obtidas, estruturando-o desde logo para produzir um resultado 
satisfatório. Isto eliminou grandes quantidades de defeitos de fabricação. 
 
 Fixa-se então a noção de que a prioridade são as ações voltadas para o 
processo produtivo, para as causas e não para os efeitos. Emerge daí o conceito 
de qualidade como algo projetado, gerado a partir das ações no processo, algo 
amplo que tem início desde os fornecedores de insumos (cujo preço deixou de  
reinar absoluto como único fator relevante), passando pelo processamento 

                                                           
8 PALADINI, Edson Pacheco, Gestão da Qualidade no Processo: a qualidade na produção de bens e serviços 
1995, Passim. 
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ajustado ao fim último de produzir algo adequado ao pleno atendimento às 
necessidades do cliente. 
 
 Especificamente no que se refere a serviço de auditoria o longo processo 
evolutivo desta atividade estabeleceu que a sua qualidade está relacionada com: 
 

1. A seleção da mão-de-obra visando profissionais com motivação específica 
par este tipo de atividade. 

2. Programação de treinamentos quantificada e definida para desenvolver e 
aprimorar habilidades específicas; 

3. Estrutura administrativa hierarquizada e adequada ao desenvolvimento da 
atividade; 

4. Planejamento e execução articulados a partir das condições específicas do 
cliente; 

5. Trabalho realizado em equipes com níveis de responsabilidade definidos; 
6. Métodos e processos de exame e constatação documentados e de 

observância obrigatória; 
7. Plano de carreira e ascensão  funcional definido, dando ao profissional uma 

perspectiva motivacional; 
8. Revisão sistemática e acompanhamento dos trabalhos por uma supervisão 

de campo atuante; 
9. Definição dos custos da atividade através da definição de um orçamento de 

horas de auditoria, no qual, a partir do planejamento específico, se define o 
quantitativo de horas a ser dispensado a cada grupo de atividade até a 
produção do relatório final. 

 
 

Observando-se o processo de auditoria em voga na SEFAZ/BA sob a 
perspectiva dos itens acima expostos constata-se a sua inadequação para a 
produção da qualidade. 
 
 É inegável que a Administração tem dado importância a este assunto 
ultimamente. Prova disso são os sistemas de informações desenvolvidos para 
apoio à atividade de gestão e de execução das atividades de auditoria, dentre 
os mais importantes destaca-se o PGM (Programa de Gerenciamento de 
Mercado), o PGF (Programa de Gerenciamento da Fiscalização) e SAFA 
(Sistema Avançado de Fiscalização Automatizada). Em nível de estrutura 
administrativa veio a se articular a Diretoria de Planejamento da Fiscalização a 
partir de 1999. Tal diretoria esboçou um modelo de auditoria, que exclui da 
fase inicial de planejamento as especificidades da empresa só constatáveis em 
visita prévia, consistente em indicação de estabelecimentos a auditar a partir 
de  informações econômico-fiscais prestadas pelos contribuintes ou disponíveis 
nos demais sistemas gerenciais, emissões de ordens de serviço e 
acompanhamento da sua  execução. 
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 O aprimoramento deste sistema passa necessariamente por importantes 
fundamentos já percebidos e incorporados pelas empresas de auditoria 
independente, quais sejam: 
 

1. Alargar o conceito de planejamento fiscal, afastando a idéia do 
planejamento meramente remoto, inserindo no modelo a visita prévia, 
levantamento específico de dados, definição do orçamento de horas de 
auditoria a executar e em que profundidade; 

2. Supervisão de campo atuante como elo entre o planejamento e a 
execução, libertando os supervisores atuais das suas funções 
meramente administrativas; 

3. Documentação e padronização de normas e procedimentos de auditoria 
fiscal; 

4. Estruturação de equipes de fiscalização com papeis definidos, afastando 
a idéia da atividade solitária, na qual não se tem qualquer controle da 
sua execução e que não gera qualquer informação para o 
aprimoramento do processo; 

5. Estruturar um plano de carreira de forma a estimular o crescimento 
funcional na atividade; 

6. Trabalhar o conceito de hora/homem/auditoria; 
7. Definição prévia da quantidade anual hora/homem/auditoria disponível; 
8. Definição prévia da quantidade anual de horas de treinamento e em que 

áreas específicas; 
9. Definir margem de contingência; 
10. Definir e controlar os custos do processo. 

  
CAPÍTULO V 

  
CONCLUSÃO 

 
 A partir da estabilidade da moeda e, principalmente, após a edição da lei de 
responsabilidade fiscal, os governos nos três níveis, cada vez mais, precisam 
adequar-se ao equilíbrio de suas contas através de políticas de ajuste fiscal. Este 
ajuste, essencialmente, significa que os governos devem gastar nos limites de 
suas receitas. Houve, portanto, drásticas restrições ao endividamento público, 
impondo-se a necessidade de melhor gerenciamento dos recursos disponíveis, 
como também de tornar mais eficiente a máquina arrecadadora. A gestão dos 
recursos provenientes dos impostos arrecadados, postos a disposição da 
administração pública, passa por decisões políticas e somente por esta ótica pode 
avaliada.  A realização dos dispêndios, no entanto,  está sujeita à fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados quanto aos controles, conveniência, 
oportunidade e regularidade de sua aplicação. Por sua vez, as receitas derivadas 
da imposição tributária exigem, para sua realização, um acompanhamento e 
controle rígidos dos entes econômicos sujeitos a tal imposição. Assim, o Estado é 
sujeito e objeto do processo de auditoria, posto que tanto a realização da receita 
quanto da despesa pública exigem procedimentos específicos de auditoria.  
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 O órgão responsável pela arrecadação tributária dentro da estrutura 
administrativa do governo estadual é a Secretaria da Fazenda. Sua estrutura é 
multifuncional, sobressaindo-se, entretanto, a sua função de promover a 
arrecadação e fiscalização dos tributos destinados constitucionalmente ao ente 
estatal. Apesar da quase totalidade da receita arrecadada provir de recolhimentos 
espontâneos, estes só ocorrem por existir uma imposição legal e por estarem 
previstas sanções aos recalcitrantes. A existência de uma fiscalização eficiente 
aumenta o risco de quem intenciona transgredir a legislação, tornando concreta a 
possibilidade de detecção e punição. Este fator se traduz no principal responsável 
pelos recolhimentos que formam as receitas do Estado. 
 
 A fiscalização, no estado da Bahia, é exercida por Auditores Fiscais e 
Agentes de Tributos Estaduais nos trabalhos de apoio, cargos ocupados por 
prepostos, de provimento permanente cuja seleção se dá através de concursos 
públicos, formando um rígido quadro funcional. Este desempenha papel 
fundamental na estrutura arrecadadora do Estado, pois, principalmente por sua 
atuação, é devido o sucesso nos recolhimento espontâneos, que possibilitam 
atingir as metas de arrecadação anualmente fixadas para fazer face às despesas 
orçadas. 
 
 Paralelamente, também são muito importantes os sistemas de controle 
fiscal informatizados desenvolvidos para acompanhar o fluxo de operações 
sujeitas à incidência do imposto, receber declarações de movimento econômico 
das empresas e, até mesmo, como é o caso do SAFA, processar estas 
informações transformando-as em insumos do processo de fiscalização ou 
auditoria. Identificamos, hoje, na Secretaria da Fazenda, especial ênfase nestes 
procedimentos para fazer frente à ingente tarefa de controlar o enorme universo 
de contribuintes, posto que estes se sentem observados e inibidos pela presença 
do Estado, criando obstáculos à sonegação, além de instrumentalizar o processo 
de fiscalização, provendo-o de informações e ferramentas para  a consecução da 
sua finalidade. 
 
 Não obstante as diversas funções empreendidas pela Secretaria da 
Fazenda, o foco do presente trabalho esteve no processo de  auditoria fiscal 
aplicada ao ICMS, que é o conjunto dos procedimentos efetuados pelo fisco com a 
finalidade de verificar se este imposto está sendo apurado e recolhido 
regularmente pelo sujeito passivo da obrigação tributária, procedendo à 
homologação dos lançamentos por ele efetuados ou, caso contrário,  a 
constituição do crédito tributário. A conclusão da auditoria fiscal se dá pela 
redação do Termo de Encerramento de Fiscalização, ou, se detectada alguma 
irregularidade, pela lavratura do Auto de infração, peça formal extraída da 
verificação efetuada, sujeita a contestação por parte do autuado e, por 
conseguinte, com possibilidade de revisão total ou parcial dos seus resultados. No 
propósito de averiguar o nível de eficiência desta tarefa, ou seja, o grau de acerto 
das conclusões de auditoria, foram compilados dados sobre os resultados de 
julgamentos de autos de infração submetidos ao Conselho Estadual de Fazenda 
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do Estado da Bahia, por representar uma medida objetiva de sua eficácia. 
Conforme constatamos, o grau de ocorrência de falhas no processo revela uma 
situação preocupante. Tendo este desconforto como motivação, empreendemos 
uma análise dos fatores que poderiam explicar o fenômeno. Percebemos que isto 
está relacionado com o processo de execução da auditoria e, por conseqüência, 
com a estrutura montada para a execução desta atividade na Sefaz/Ba. 
 
 O CONSEF - Conselho Estadual de Fazenda se organiza em duas 
instâncias. A primeira formada pelas Juntas de Julgamentos Fiscais – JJF e a 
segunda, instância recursal revisora, composta pelas Câmaras. É necessário 
prudência, portanto, na análise dos dados compilados na Tabela 01, conforme já 
explicitado no capitulo II, posto que,  é preciso se ater à média das inconsistências 
verificadas entre as duas instâncias. Do contrário, empreendendo a análise pelo 
total, se incorre no problema da duplicidade de contagem. Outro fator a ser 
alertado é quanto ao valor dos processos julgados procedentes em parte.  O dado 
disponível apresenta este valor bruto, ou seja, sem definir qual a parte procedente 
e qual a improcedente, prejudicando uma definição quanto aos valores envolvidos. 
É possível, porém, empreender uma análise do ponto de vista da quantidade de 
processos com inconsistências e isto é bastante para sinalizar a existência de um 
problema de qualidade no processo de auditoria envolvido.  
 

No período de janeiro de 1999 a fevereiro de 2001, houve 13.849 
julgamentos, sendo 6620 processos julgados nas Juntas de Julgamento Fiscal – 
JJF e 7229 em grau de recurso nas Câmaras.  

 
Eis os resultados destes julgamentos9: JJF – Baixados em diligência 

(inconsistência sanável) 410 processos (6,19%); julgados nulos 376 (5,68%); 
julgados improcedentes 959 (14,49%); julgados procedentes em parte 2643 
processos (39,92%) e julgados procedentes 2232 processos (33,72%). Nas 
Câmaras: Baixados em diligência (inconsistência sanável) 449 processos (6,21%); 
julgados nulos 506 (7,00%); julgados improcedentes 925 (12,80%); julgados 
procedentes em parte 3065 processos (42,40%) e julgados procedentes 2284 
processos (31,59%).   

 
O percentual de inconsistência (somatório dos processos diligenciados, 

julgados nulos, improcedentes e procedentes em parte) nas JJF foi de 66,28% e 
nas Câmaras foi de 68,41%. O valor médio é de 67,34%, percentual este que 
adotamos como representativo do grau de inconsistência de ações fiscais postas a 
julgamento e, por conseguinte, possível indicador do índice de qualidade do 
serviço de auditoria executado pela Sefaz/Ba. 

   
Em termos de valor e apenas para argumentar, se considerarmos que 50% 

dos valores dos autos julgados procedentes em parte foi tido como improcedente, 
teríamos a seguinte situação: 

 
                                                           
9 Os percentuais são em relação ao total julgado na Instância. 
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  JJF         CÂMARAS     TOTAL MÉDIO 
DILIG.          R$165.999.318,65        R$238.044.760,47 R$202.022.039,56 
NULO  R$  39.107.250,41       R$  55.721.097,52 R$  47.414.173,97 
IMPROC R$409.256.294,26        R$162.824.561,22     R$286.040.427,74  
P.PARTE      R$370.480.772,40        R$377.719.011,10       R$374.099.891,75

 
 TOTAL       R$909.576.533,02 
 
 Tal valor representa 48,41% da média dos valores postos a julgamento nas 
duas instâncias (R$1.878.910.503,58). 
 
 Portanto 67,34% dos processos julgados pelo CONSEF apresentaram 
algum problema de qualidade, por terem sido lavrados sem a observância da 
forma prescrita em lei, por conterem falha insanável na evidenciação dos fatos 
auditados, por terem sido total ou parcialmente improcedentes ou, ainda, por não 
terem seu objeto suficientemente esclarecido. Este percentual de problemas é 
elevado e exige, antes que seja tomada qualquer medida para a sua alteração, um 
profundo estudo sob os diversos aspectos da estrutura de auditoria da Secretaria 
da Fazenda. Afinal, o efeito multiplicador tanto da eficácia quanto de sua falta são 
fundamentais no conceito a ser atribuído ao trabalho de fiscalização, repercutindo 
diretamente no índice de cumprimento espontâneo das obrigações fiscais. Por 
outro lado, estes problemas evidenciados pela pesquisa  estimulam o contribuinte 
a contestar e como conseqüência aumentar o número de processos e recursos, 
onerando duplamente o Estado pelo lado da despesa por representarem custo e 
por deixarem de representar receita. 
 
 Não é do escopo deste trabalho determinar que problemas específicos 
teriam ocorrido nestes processos fiscais. Desta forma, nossa hipótese de trabalho 
não contempla uma pesquisa aprofundada sobre que inconsistências teriam 
acontecido em cada um deles. 
  
 A questão da eficácia é central no trabalho de auditoria fiscal, pois a sua 
falta a leva o contribuinte a desacreditar na capacidade do Estado de fazer cumprir 
a lei, estimulando-o à sonegação. Portanto, é intuitiva a afirmação de que não 
basta auditar. É necessário auditar bem. As causas prováveis dos problemas 
apresentados pelos autos de infração podem ser as mais diversas: uma nulidade, 
um erro de cálculo, uma formalização mal feita, etc., mas a aproximação ao 
problema, repetimos, não foi na direção de compreender as falhas de cada 
processo, posto que nada poderia trazer de radicalmente esclarecedor, para os 
objetivos propostos, valendo mais para isto a compreensão de como é feita 
auditoria fiscal e a estrutura dentro da qual esta se realiza. 
 

A auditoria é um processo de risco, mas este risco deve ser bem avaliado e 
suportável. Quando o risco atinge valores inaceitáveis, o auditor independente vê 
seu trabalho inviabilizado, expresso, inclusive, até através de uma negativa de 
parecer. Não podendo  restringir-se a isto, dada a natureza vinculada da atividade 
fiscalizadora, o auditor fiscal busca em desfiguradas escritas algum elemento de 
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prova que possa fundamentar o seu trabalho, recuperando o que for possível 
detectar de sonegação até mesmo através do arbitramento da base de cálculo,  
caso as irregularidades o justifiquem. Portanto, o auditor fiscal, no mais das vezes, 
trabalha sem a preocupação com a consistência da escrita auditada, correndo 
riscos inaceitáveis para o auditor independente, que não ousa aventurar-se em 
escritas montadas exclusivamente com a finalidade de evitar o pagamento de 
impostos. Temos uma marcante diferença de postura porque a auditoria fiscal é 
realizada por parte interessada, apesar de plenamente vinculada à lei, enquanto a 
independente não tem nenhum interesse direto que não seja o cumprimento das 
normas de auditoria contidas na Resolução 820, de 17/12/1997 e na aplicação do 
elevado padrão de qualidade que lhes é exigido. Por sua vez, a organização da 
Secretaria de Fazenda com seu caráter multifuncional e sua complexa estrutura 
em comparação com empresas de auditoria independente, com estruturas enxutas 
e voltadas a finalidades específicas marcam outra diferença fundamental, criando, 
por este prisma, dificuldades de comparação. Contudo, o importante, apesar das 
marcantes diferenças, é buscar na atuação da auditoria independente, cujo 
desempenho é o resultado de décadas de acumulação de conhecimentos e 
investimentos no desenvolvimento de técnicas de auditoria, um parâmetro de 
inspiração para aprimorar o exercício desta importante atividade. 
  
  A auditoria vem se desenvolvendo e aprimorando, principalmente no 
curso do século passado, como o resultado de pesados investimentos num 
processo cumulativo de conhecimentos que a ninguém da área é permitido 
desconhecer. Quando se pensa em auditoria, deve-se considerar todo esse 
“background” de conhecimentos e experiências sedimentadas, para não se 
incorrer no desperdício de recursos humanos e materiais com técnicas de há 
muita ultrapassadas. O caminho trilhado pela auditoria independente representa a 
excelência em auditoria, pelo seu compromisso com a moral, a qualidade, a 
eficiência, a responsabilidade e, sobretudo, a técnica. O caminho percorrido é o 
início de uma técnica muita utilizada pelas empresas que buscam melhorar seus 
padrões de qualidade pela compreensão e implementação, com as devidas 
adaptações, das práticas dos líderes de mercado. Este processo conhecido como 
“benchmarking”10 se traduz numa técnica voltada para a identificação e 
implementação de boas práticas de gestão; seu propósito é determinar, mediante 
comparações de desempenho e de boas práticas, se é possível aperfeiçoar o 
trabalho desenvolvido em uma organização, ajudando na identificação de 
oportunidades de melhorar a eficiência e proporcionar economia. 
 
 A auditoria independente cumpre seu mister pelo planejamento, execução 
através de programas de auditoria, revisão final e conclusão consubstanciada no 
parecer que será publicado junto com as demonstrações contábeis. Embora, a 
auditoria fiscal apresente características particulares relativamente à conclusão do 
trabalho,  este deve apresentar provas que comportem o exercício do contraditório 

                                                           
10 Processo de medição e comparação sistemática dos processos de negócios de uma empresa com os líderes 
naqueles processos em qualquer parte do mundo, para obter informações que ajudarão a empresa a 
implementar ações para melhorar seu desempenho. 
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judicial ou administrativo, da mesma forma que o auditor independente no curso 
de seu trabalho busca elementos de convicção para formar juízo de valor  sobre 
as demonstrações contábeis: o processo de auditoria em ambos os casos é 
essencialmente o mesmo: confirmação e evidenciação de fatos. Afinal, auditoria é 
auditoria sem importar se fiscal, interna ou independente, podendo ser 
diferenciada apenas pela posição relativa auditor/empresa: de dependência, de 
independência, fiscalização, etc., variando, ainda, seus objetivos e, a depender 
destes, a sua extensão quanto aos procedimentos a serem cumpridos. 
 
 O processo de auditoria independente pauta-se pela obediência a padrões 
estabelecidos em roteiros escritos, atualizados e adequados à atividade, cuja 
observância o executor não pode olvidar. Este um fator de uniformidade de 
procedimentos, facilitador de todo o processo de aprendizagem e supervisão dos 
trabalhos. Na Sefaz/Ba dispõe-se de um trabalho equivalente com este objetivo, 
veiculado mediante a Instrução Normativa nº 310/1990. Trata-se de peça 
importante editada com a expectativa de sistematizar procedimentos fiscais. No 
entanto, sua observância não se estabeleceu pela ausência de uma estrutura de 
campo capaz de implementa-la. Este trabalho não se atualizou pela interação com 
a prática diária. Apesar da sua atualidade em muitos aspectos, padece da falta de 
adequação à dinâmica da legislação sempre mutante, a reclamar o advento de 
novas técnicas. A falta de atualização deste instrumento contribui para a perda de 
outro importante instrumento de aprendizagem: a experiência individual que deixa 
de ser incorporada ao sistema. O conhecimento fica estanque, não se socializa 
em benefício do trabalho do grupo. O conhecimento dos processos de 
evidenciação de fatos em auditoria fiscal fica, assim, recluso a experiências 
individuais, a reclamar com freqüência a realização de treinamentos com custo 
bastante elevado. Mesmo sem uma estrutura administrativa que cobre sua 
observância tal instrumento tem sido consultado pelos auditores mais abnegados 
e isto, certamente, se traduz num trabalho mais sistemático. A não observância e 
desatualização destes roteiros, certamente, têm relação com o índice de 
deficiência do processo de auditoria acima evidenciado, embora, individualmente, 
não o explica em sua totalidade. 

 
 Dentro do que a auditoria independente considera uma estrutura ideal de 
procedimentos, o planejamento, a revisão final e a conclusão são os que 
apresentam deficiências com maior gravidade, pois nestes momentos do processo 
de auditoria, a auditoria fiscal afasta-se completamente do padrão estabelecido 
pela auditoria independente. Para compreendermos estes problemas devemos 
combinar os procedimentos insuficientes ou deficientes com a estrutura montada 
para a sua execução, tanto na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, quanto 
no escritório de auditoria independente. 
 
 Existem as firmas individuais de auditoria independente, e estas são 
pequenas, exercendo sua atividade em empresas de pequeno porte. Nelas o 
auditor planeja, executa, revisa e conclui. Já as organizações de auditoria 
independente formadas por vários sócios, funcionando sob denominação social, 
são responsáveis, através de seus sócios, por um grupo de trabalho formado por 
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gerente ou supervisor, Auditor Sênior e assistentes. Todos presumivelmente 
capazes de executar suas tarefas sob forte controle de qualidade. 
 
 A fiscalização estadual é formada por auditores fiscais e agentes de tributos  
que podem trabalhar no apoio à fiscalização. Nela o cargo de supervisor cumpre 
uma função mais administrativa que de apoio e acompanhamento do trabalho de 
campo e a de inspetor, mais ainda, tem, também, fortes atribuições 
administrativas. Estes cargos de chefia são de confiança e estão voltados, 
primordialmente, para as tarefas administrativas. Muitas vezes formam-se grupos 
de auditores e agentes na fiscalização de empresas maiores, mas a regra é o 
trabalho solitário do auditor fiscal. 
 
 Regra geral, no “modus operandi” do fisco, a exemplo de uma pequena 
firma de auditoria, o auditor fiscal após o recebimento da ordem de serviço, 
planeja, executa, revisa e conclui. Neste processo, a supervisão,  só na conclusão, 
já sob a forma de auto de infração, interfere pelo saneamento da conclusão do 
trabalho em seus aspectos meramente formais e processuais. Portanto, a 
supervisão é desvinculada do trabalho, só ao final intercedendo no sentido de 
evitar nulidades ou desordem no processo e caso o resultado do trabalho se 
apresente como Termo de Encerramento de Fiscalização, que seria equivalente a 
um parecer sem ressalva, a intervenção da supervisão, fora a emissão da ordem 
de serviço, é nenhuma. Podemos, desta forma, afirmar pela sua evidência o 
desinteresse da instituição pela auditoria, preocupada que está apenas com os 
resultados. Afinal só a partir deste ponto a estrutura intercede pelo saneamento. 
Mas importa muito os meios, pois o resultado dependerá de sua eficiência e 
oportunidade e estes resultados negativos podem ser conseqüência de, no 
mínimo, uma inadequação no trabalho de auditoria que devido a falta de controle 
de qualidade e supervisão não se conhece ao certo e demandaria outro estudo 
específico. 
 

Ao contrário, nas empresas de auditoria independente, o planejamento é 
realizado pela supervisão junto com sua equipe. Como visto, o planejamento é 
fase fundamental em auditoria por ser o momento em que se conhece a empresa, 
define-se o plano de trabalho através da estrutura dos programas de auditoria e 
projeta-se a extensão, profundidade e oportunidade dos testes a serem realizados 
a partir da avaliação dos controles internos. Assim, neste momento, o auditor 
independente conhece a empresa e define um plano de trabalho que pode vir a 
sofrer alterações durante a execução se deparado com imprevistos à época do 
planejamento. Mas de qualquer sorte, não só o trabalho ficou, nesta fase inicial, 
muito bem delineado com sua distribuição pela equipe, como também, já são 
iniciados vários procedimentos de execução. 

 
No escritório de auditoria, normalmente, um supervisor acompanha várias 

auditorias simultaneamente, e além do planejamento, procede à revisão final nos 
papéis de trabalho. 
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Ao sócio, responsável técnico pelo parecer, compete rever todo o trabalho e 
julgar sua adequação às normas do conselho federal de contabilidade – CFC. 

 
O auditor fiscal, no mais das vezes, debruça-se sobre livros e documentos 

de exercícios, cuja possibilidade de constituição do crédito está para prescrever, 
executando roteiros sem o conhecimento apropriado da empresa e sem o apoio 
da supervisão, que só ao final fará o saneamento do resultado do trabalho, sendo 
omissa no planejamento e execução e até mesmo na revisão, pois o saneamento 
não se confunde com ela. Nesta dinâmica, vendo seu trabalho restrito a contas de 
há muito fechadas, só obtém algum resultado por imperícia, desconhecimento ou 
erro do contador responsável, ou por informações obtidas fora da empresa e pelos 
sistemas de controle do estado – como as notas fiscais retidas pelo sistema 
CFAMT11 por exemplo. Como exemplo, citamos a conta estoques em que o 
auditor fiscal procede a levantamento quantitativo até após cinco anos de seu 
fechamento. Portanto, o planejamento de importância vital para o processo de 
auditoria é realizado pelo auditor fiscal não se sabe em que extensão, nem 
profundidade, pois este fica por conta não só de suas idiossincrasias, como 
também da condição que lhe é oferecida pela empresa auditada (normalmente 
restritiva). Diante deste quadro, a total ausência de supervisão, nos parece 
representar o erro fundamental, pois jamais, no processo de fiscalização, é 
apresentado um trabalho inicial de planejamento, em que se identifica, após o 
conhecimento da empresa, o caminho a ser percorrido durante a execução, 
constituindo-se, o planejamento da auditoria, em verdadeira caixa preta na 
fiscalização do ICMS, posto não termos qualquer dado a este respeito e que 
acompanhado de uma completa ausência de supervisão e, portanto, de revisão e 
controle de qualidade, formam um quadro que já é suficiente para justificar o 
insucesso de seus resultados. Importa apontar para os obstáculos encontrados 
pelo fisco no planejamento, pois é neste momento que fica evidenciada outra 
diferença fundamental entre as duas auditorias: o auditor fiscal trabalha 
geralmente em oposição à empresa, tendo por isso seu trabalho dificultado, pois 
este pode representar punição  por omissão de receita tributável ou até mesmo 
por algum erro, visto que em direito tributário a responsabilidade é objetiva, sendo 
a infração independente da intenção do agente. Logo as portas estão quase 
sempre fechadas ao auditor fiscal, prejudicando demais o planejamento. 

 
 A revisão final é parte fundamental em auditoria independente, pois neste 
momento a qualidade do trabalho é preservada, e esta revisão é procedida pelo 
gerente ou supervisor sobre os papéis de trabalho elaborados a partir dos 
programas de auditoria aplicados segundo o planejamento inicial e suas 
posteriores alterações. Junto à revisão é executado o programa de eventos 
subseqüentes para avaliar a ocorrência de algum fato superveniente que possa 
trazer modificações relevantes para as demonstrações contábeis. 
 
 Nesta fase final da auditoria, o auditor fiscal revisa seu próprio trabalho, 
concluindo-o pela lavratura do auto de infração, caso os resultados assim o 
                                                           
11 Controle Fiscal Automatizado de Mercadorias em Trânsito 
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exijam, ou por Termo de Encerramento de Fiscalização. Só então a supervisão 
pelo saneamento do auto de infração, ou seja, pelo documento formal, e, não pelo 
papéis de trabalho, procede a revisão da auditoria realizada. Atêm-se, neste 
procedimento, só aos aspectos formais, posto que não participou do 
planejamento, não acompanhou a execução, atarefado que estava com suas 
atribuições administrativas, e, certamente, não estará capacitada, nem habilitada, 
para realizar a revisão nos padrões da auditoria independente devido à sua 
ausência no campo desde o início. Some-se a isto a quantidade de saneamentos 
a serem feitos ao final do mês, quando, normalmente encerram-se as ordens de 
serviço e fica evidente a inviabilidade da estrutura de supervisão montada. 
 
 Neste aspecto, no encerramento da auditoria pela revisão e posterior 
parecer e durante a execução, o auditor independente tem uma preocupação 
muito grande, exercendo o controle de qualidade. Para isso mantém programas 
com esse objetivo em que tudo é revisto, desde o planejamento até a emissão do 
parecer. Muitas vezes identificamos os seguintes estágios de revisão no trabalho 
de auditoria: revisão do plano e programa iniciais de auditoria; revisão da 
avaliação dos controles internos; revisão de toda documentação origem da 
evidenciação obtida no processo de auditoria; das conclusões tiradas e do próprio 
parecer do auditor independente. A qualidade, portanto, é uma verdadeira 
obstinação e nesta perspectiva, a supervisão desde o planejamento, passando 
pela execução, até a revisão final é a principal responsável pela excelência dos 
resultados, exercendo forte controle de qualidade. Cumpre enfatizar, como de 
inicio já feito, a extrema rigidez do quadro funcional da Secretaria da Fazenda. 
Esta falta de mobilidade, pela ausência de um plano de carreira que servisse de 
motivador para o atingimento de uma melhor posição na hierarquia de trabalho da 
auditoria ou até mesmo administrativa, pode comparativamente ser apontada 
como uma das principais causas das deficiências apresentadas; pois, enquanto, 
no escritório de auditoria independente, todos têm um norte bem definido: ser o 
sócio da empresa, visto ser essa a condição de sucesso do profissional ao final; 
no Estado nada se almeja porque os cargos ocupados, podem ser revistos 
conforme as alternâncias de poder, não significando, necessariamente, real ganho 
de posição. Portanto, como relatado em visita à empresa de auditoria 
independente Performance, sobre esta busca de crescimento pessoal como 
elemento fundamental motivador em auditoria independente: a finalidade dos que 
nessa área militam é ser o sócio da empresa, embora alguns, desde logo, 
coloquem suas aspirações num patamar inferior – como, por exemplo, o de auditor 
sênior – é do estímulo provocado pela possibilidade de ascensão que se tira a 
energia necessária para cumprir, com competência, as exigências do padrão de 
qualidade impostos à auditoria independente. Como vemos a perspectiva de 
crescimento dentro da empresa é fator fundamental para enfrentar a difícil tarefa 
confiada a todo o grupo. 
 
 Da conjugação das abordagens e estruturas de trabalho adotadas pela 
secretaria da fazenda e as organizações de auditoria independente, vê-se 
claramente as razões das dificuldades enfrentadas por aquela. A auditoria é 
conduzida pelo preposto fiscal sem o acompanhamento de uma supervisão ativa 
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desde a elaboração do plano de trabalho, da execução, até o encerramento, 
quando só então esta, de forma limitada, intervém desavisadamente e é 
surpreendida muitas vezes por procedimentos até exóticos que não resistem ao 
julgamento procedido pelo Conselho Estadual de Fazenda, também desintegrado 
do processo de produção da auditoria, limitando-se à verificação dos pontos 
arguídos pela defesa em prejuízo do conteúdo integral da auditoria realizada. 
 
 Desta forma, o auditor fiscal em sua solidão desenvolve um trabalho cuja 
qualidade vai depender exclusivamente de si mesmo, pois a estrutura não foi 
projetada no sentido de pensar, planejar, executar e revisar a auditoria. Neste 
ambiente individualista de trabalho, o auditor fiscal se utiliza de critérios por ele 
mesmo estabelecidos, abrindo-se espaço ao imponderável e como conseqüência 
produzindo resultados com índices de procedência sofríveis. Afinal o julgamento 
do trabalho de auditoria será efetuado pelo judiciário ou em processo 
administrativo através do conselho de julgamento fiscal, órgão estrutural cuja 
função equivale a uma revisão do procedimento fiscal, quando provocado pelo 
contribuinte. Assim a revisão se dá também pelo Conselho julgador que exerce um 
controle terminal com pouca possibilidade de interferir no rumo da auditoria em 
causa. Importa observar que a única revisão feita, fora a supostamente realizada 
pelo executor, é aquela procedida pelos órgãos julgadores que como únicos 
revisores não envolvidos na auditoria em si deveriam assumir um papel mais ativo, 
orientando-a no sentido da procedência e integrando-se ao processo. Hoje existe, 
relativamente ao judiciário, uma discussão sobre a súmula vinculante, aplicável à 
auditoria fiscal, significando a influência dos julgadores sobre os rumos auditoria.  
 
 A auditoria fiscal, dentro da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
muito embora desempenhe uma função essencial à finalidade da instituição, pois 
seu principal objetivo é o de prover recursos para que o estado possa cumprir 
seus desígnios, nela não encontra abrigo por não existir quem pense auditoria e 
por não haver coesão das diversas partes intervenientes no processo; enfim, não 
existe uma estrutura adequada ao desenvolvimento, otimização e a pensar o 
trabalho de auditoria. Desagregada, sem espaço bem desenhado para sua 
atuação e reflexão, os resultados atingidos espelham exatamente esta função 
atomizada e desarticulada que é a auditoria fiscal hoje na Secretaria da Fazenda. 
 
 Em suma, ao final, identificamos como a causa principal da insuficiência 
pressentida e confirmada pelos órgãos julgadores, desde o início, a falta de uma 
estrutura adequada e voltada para a auditoria como função e processo. A 
estrutura atual não acompanhou, exceto por algumas mudanças, a modernização 
por que passou e ainda passa a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
parecendo-nos ao cabo deste trabalho que este aponta para o processo de 
“benchmarking”. Apreendendo e adaptando com quem, no mercado, atingiu a 
excelência nos resultados.  E dentro dessa estrutura de fiscalização o cargo de 
supervisão é o que apresenta, segundo o que entendemos, a maior distorção, pois 
ao supervisor não é dado supervisionar no sentido atribuído a esta função em 
auditoria independente. Portanto, como reflexão inicial, o aspecto propositivo 
extraído ao final é uma alteração radical na função supervisão, afastando-a das 
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atribuições administrativas e aproximando-a do campo como a executada em 
auditoria independente. Evidentemente esta mudança não está simplesmente em 
aumentar ou extender as atribuições da supervisão existente, mas, sim, em alterar 
totalmente o seu caráter de cargo em comissão para cargo de carreira, ocupado 
por aqueles que tenham atingido o nível de conhecimento e experiência 
reclamado para a função, provindo sua autoridade de sua capacidade técnica, 
ética, de sua experiência e, sobretudo, de sua liderança legítima sobre o grupo, 
conquistada naturalmente no processo de trabalho. 

  

 
  
  
  
  
   
  

 
 
  
 

TABELA I 
 
DADOS DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS FISCAIS NO CONSELHO ESTADUAL DE FAZENDA 
NO PERÍODO DE JANEIRO/99 A FEVEREIRO/2001: 
 
 

SITUAÇÃO 
LOCAL DE 

JULG. Dados Total 
diligência Câmaras Soma de QUANT 449 

    Soma de VALOR 
R$238.044.760,4

7 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 3,24%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 6,33%

  JJF Soma de QUANT 410 

    Soma de VALOR 
R$165.999.318,6

5 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 2,96%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 4,42%

diligência Soma de QUANT   859 

diligência Soma de VALOR   
R$404.044.079,1

2 
diligência Soma de % PARTIC 
QUANT   6,20%
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diligência Soma de % PARTIC 
VALOR   10,75%
improcedente Câmaras Soma de QUANT 925 

    Soma de VALOR 
R$162.824.561,2

2 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 6,68%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 4,33%

  JJF Soma de QUANT 959 

    Soma de VALOR 
R$409.256.294,2

6 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 6,92%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 10,89%

improcedente Soma de QUANT   1.884 

improcedente Soma de VALOR   
R$572.080.855,4

8 
improcedente Soma de % PARTIC 
QUANT   13,60%
improcedente Soma de % PARTIC 
VALOR   15,22%
nulo Câmaras Soma de QUANT 506 
    Soma de VALOR R$55.721.097,52 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 3,65%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 1,48%

  JJF Soma de QUANT 376 
    Soma de VALOR R$39.107.250,41 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 2,71%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 1,04%

nulo Soma de 
QUANT     882 
nulo Soma de 
VALOR     R$94.828.347,93 
nulo Soma de % PARTIC QUANT   6,37%
nulo Soma de % PARTIC VALOR   2,52%
procedente Câmaras Soma de QUANT 2.284 

    Soma de VALOR 
R$688.513.851,6

0 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 16,49%
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Soma de % PARTIC 
VALOR 18,32%

  JJF Soma de QUANT 2.232 

    Soma de VALOR 
R$501.954.306,0

1 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 16,12%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 13,36%

procedente Soma de QUANT   4.516 

procedente Soma de VALOR   
R$1.190.468.157,

61 
procedente Soma de % PARTIC 
QUANT   32,61%
procedente Soma de % PARTIC 
VALOR   31,68%
procedente em 
parte Câmaras Soma de QUANT 3.065 

    Soma de VALOR 
R$755.438.022,2

1 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 22,13%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 20,10%

  JJF Soma de QUANT 2.643 

    Soma de VALOR 
R$740.961.544,8

0 

    
Soma de % PARTIC 
QUANT 19,08%

    
Soma de % PARTIC 
VALOR 19,72%

procedente em parte Soma de 
QUANT   5.708 
procedente em parte Soma de 
VALOR   

R$1.496.399.567,
01 

procedente em parte Soma de % PARTIC QUANT 41,22%
procedente em parte Soma de % PARTIC VALOR 39,82%
Total Soma de 
QUANT     13.849 
Total Soma de 
VALOR     

R$3.757.821.007,
15 

Total Soma de % PARTIC QUANT   100,00%
Total Soma de % PARTIC VALOR   100,00% 
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