
ÍNDICE 
 
 
Resolução CFC n.º 821/97 - Aprova a NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor 
Independente com alterações e dá outras providências.........................................pg.2 
 
Resolução CFC N.º 851/99 - Aprova a NBC P 1 – IT – 01 – Regulamentação do item 
1.9 da NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor Independente........................pg.8 
 
Resolução CFC N.º 915/01 - Aprova a NBC P 1 – IT – 02 – Regulamentação dos 
itens 1.2 – Independência e 1.6 – Sigilo, da NBC P 1 – Normas Profissionais do 
Auditor Independente............................................................................................pg.10  
 
Resolução CFC Nº 965/03 - Aprova alteração da NBC P 1 – Normas Profissionais de 
Auditor Independente com alterações e dá outras providências...........................pg.13  
 
 
Resolução CFC Nº 976/03 - Aprova a NBC P 1 – IT – 03 – Regulamentação do item 
1.4 – Honorários da NBC P 1 – Normas Profissionais do Auditor Independente.  
..............................................................................................................................Pg.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESOLUÇÃO CFC N.º 821/97 
 

Aprova a NBC P 1 – Normas 
Profissionais de Auditor 
Independente com alterações e dá 
outras providências. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício 

de suas atribuições legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO que a constante evolução e a crescente 

importância da auditoria exigem atualização e aprimoramento das normas 
endereçadas à sua regência, de modo a manter permanente justaposição e 
ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo dessa 
realização; 

 
CONSIDERANDO que por se tratar de atribuição que, para 

adequado desempenho, deve ser empreendida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade em regime de franca, real e aberta cooperação com o Instituto 
Brasileiro de Contadores, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do 
Brasil e a Superintendência de Seguros Privados; 

 
CONSIDERANDO que esse trabalho, de revisão das normas 

aprovadas em 1991, visando adequá-las às necessidades decorrentes da evolução 
da atividade do auditor independente, conclui o projeto que, para observância pelo 
universo a que se destina, é editado pela instituição legalmente incumbida de 
fiscalizar o exercício da profissão; 

 
CONSIDERANDO que esse trabalho evidencia a capacidade 

de união, retratando a ação conjunta do Conselho Federal de Contabilidade, do 
Instituto Brasileiro de Contadores, da Comissão de Valores Mobiliários, do Banco 
Central do Brasil e da Superintendência de Seguros Privados; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar a NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor Independente, com 
alterações. 
Art. 2º Fica revogada a Resolução CFC n.º 701, de 10 de maio de 1991. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Brasília, 17 de dezembro de 1997. 
 

Contador JOSÉ SERAFIM ABRANTES 
Vice-Presidente para Assuntos Operacionais 

no Exercício da Presidência 
 



 
 

NBC P 1 – NORMAS PROFISSIONAIS DE AUDITOR INDEPENDENTE 
(Revisadas em dezembro de 1997) 

 
1.1 – COMPETÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL 
 
1.1.1 – O contador, na função de auditor independente, deve manter seu nível de 
competência profissional pelo conhecimento atualizado dos Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, das técnicas contábeis, 
especialmente na área de auditoria, da legislação inerente à profissão, dos conceitos 
e técnicas administrativas e da legislação específica aplicável à entidade auditada. 
 
1.1.2 – O auditor, para assumir a responsabilidade por uma auditoria das 
demonstrações contábeis, deve ter conhecimento da atividade da entidade auditada, 
de forma suficiente para que lhe seja possível identificar e compreender as 
transações realizadas pela mesma e as práticas contábeis aplicadas, que possam 
ter efeitos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira da entidade, e o 
parecer a ser por ele emitido sobre as demonstrações contábeis. 
 
1.1.3 - Antes de aceitar o trabalho, o auditor deverá obter conhecimento preliminar 
da atividade da entidade a ser auditada, mediante avaliação junto à administração, 
da estrutura organizacional, da complexidade das operações, e do grau de exigência 
requerido para a realização do trabalho de auditoria, de modo a poder avaliar se 
está capacitado a assumir a responsabilidade pelo trabalho a ser realizado. Esta 
avaliação deve ficar evidenciada de modo a poder ser comprovado o grau de 
prudência e zelo na contratação dos serviços. 
 
1.1.4 - O auditor deve recusar os serviços sempre que reconhecer não estar 
adequadamente capacitado para desenvolvê-los, contemplada a utilização de 
especialistas noutras áreas, em face da especialização requerida e dos objetivos do 
contratante. 
 
1.2 – INDEPENDÊNCIA 
 
1.2.1 – O auditor deve ser independente, não podendo deixar-se influenciar por 
fatores estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos materiais ou 
afetivos que resultem perda, efetiva ou aparente, de sua independência. 
 
1.2.2 – Está impedido de executar trabalho de auditoria independente, o auditor 
que tenha tido, no período a que se refere a auditoria ou durante a execução dos 
serviços, em relação à entidade auditada, suas coligadas, controladas, controladoras 
ou integrantes do mesmo grupo econômico: 
 
a) vínculo conjugal ou de parentesco consangüíneo em linha reta, sem limites de 
grau, em linha colateral até o 3º grau e por afinidade até o 2º grau, com 
administradores, acionistas, sócios ou com empregados que tenham ingerência na 
sua administração ou nos negócios ou sejam responsáveis por sua contabilidade; 
 



b) relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado, 
ainda que esta relação seja indireta, nos dois últimos anos; 
 
c) participação direta ou indireta como acionista ou sócio; 
 
d) interesse financeiro direto, imediato ou mediato, ou substancial interesse 
financeiro indireto, compreendida a intermediação de negócios de qualquer tipo e a 
realização de empreendimentos conjuntos; 
 
e) função ou cargo incompatível com a atividade de auditoria independente; 
 
f) fixado honorários condicionais ou incompatíveis com a natureza do trabalho 
contratado; e 
 
g) qualquer outra situação de conflito de interesses no exercício da auditoria 
independente, na forma que vier a ser definida pelos órgãos reguladores e 
fiscalizadores. 
 
1.2.3 – O auditor deve recusar o trabalho ou renunciar à função na ocorrência de 
qualquer das hipóteses de conflitos de interesses previstos no  item 1.2.2. 
 
1.3 – RESPONSABILIDADES DO AUDITOR NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
1.3.1 – O auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização dos 
trabalhos e na exposição de suas conclusões. 
 
1.3.2 – Ao opinar sobre as demonstrações contábeis o auditor deve ser imparcial. 
 
1.3.3 – O exame das demonstrações contábeis não tem por objetivo precípuo a 
descoberta de fraudes. Todavia, o auditor independente deve considerar a 
possibilidade de sua ocorrência. 
 
1.3.4 – Quando eventuais distorções, por fraude ou erro, afetarem as 
demonstrações contábeis de forma relevante, cabe ao auditor independente, caso 
não tenha feito ressalva específica em seu parecer, demonstrar, mediante, inclusive, 
a exibição de seus papéis de trabalho às entidades referidas no item 1.6.5, que seus 
exames foram conduzidos de forma a atender as Normas de Auditoria Independente 
das Demonstrações Contábeis e as presentes normas. 
 
1.4 – HONORÁRIOS 
 
1.4.1 – O auditor deve estabelecer e documentar seus honorários mediante 
avaliação dos serviços, considerando os seguintes fatores: 
 
a) a relevância, o vulto, a complexidade do serviço, e o custo do serviço a executar; 
 
b) o número de horas estimadas para a realização dos serviços; 
 
c) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; 
 



d) a qualificação técnica dos profissionais que irão participar da execução dos 
serviços; e 
 
e) o lugar em que os serviços serão prestados, fixando, se for o caso, como serão 
cobrados os custos de viagens e estadas. 
 
1.4.2 – Os honorários deverão constar de carta-proposta ou documento 
equivalente, elaborada antes do início da execução do trabalho, que também 
contenha: 
 
a) a descrição dos serviços a serem realizados, inclusive referências às leis e 
regulamentos aplicáveis ao caso; 
 
b) que o trabalho será efetuado segundo as Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis e as presentes normas; 
 
c) o prazo estimado para realização dos serviços; 
 
d) os relatórios a serem emitidos; e 
 
e) as condições de pagamento dos honorários. 
 
1.4.3 – A inobservância de qualquer dos itens referidos nos itens 1.4.1 e 1.4.2 
constitui infração ao Código de Ética do Contabilista. 
 
1.5 – GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO 
 
1.5.1 – O auditor, para fins de fiscalização do exercício profissional, deve conservar 
a boa guarda, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da emissão de seu 
parecer, toda a documentação, papéis de trabalho, relatórios e pareceres 
relacionados com os serviços realizados. 
 
1.6 – SIGILO 
 
1.6.1 – O sigilo profissional deve ser observado nas seguintes circunstâncias: 
 
a) na relação entre o auditor e a entidade auditada; 

 
b) na relação entre os auditores; 
 
c) na relação entre os auditores e os organismos reguladores e fiscalizadores; e 

 
d) na relação entre o auditor e demais terceiros. 
 
1.6.2 – O auditor deve respeitar e assegurar o sigilo relativamente às informações 
obtidas durante o seu trabalho na entidade auditada, não as divulgando, sob 
nenhuma circunstância, sem autorização expressa da entidade, salvo quando 
houver obrigação legal de fazê-lo. 
 



1.6.3 – O auditor somente deverá divulgar a terceiros informações sobre a entidade 
auditada ou sobre o trabalho por ele realizado, caso seja autorizado, por escrito, 
pela administração da entidade, com poderes para tanto, que contenha de forma 
clara e objetiva os limites das informações a serem fornecidas, sob pena de infringir 
o sigilo profissional. 
 
1.6.4 - O auditor, quando previamente autorizado, por escrito, pela entidade 
auditada, deverá fornecer as informações que forem julgadas necessárias ao 
trabalho do auditor independente que o suceder, as quais serviram de base para 
emissão do último parecer de auditoria por ele emitido. 
 
1.6.5 - O auditor, desde que autorizado pela administração da entidade auditada, 
quando solicitado, por escrito e fundamentadamente, pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade, bem como pelos órgãos 
reguladores e fiscalizadores de atividades específicas, quando o trabalho for 
realizado em entidades sujeitas ao controle daqueles organismos, deve exibir as 
informações obtidas durante o seu trabalho, incluindo a fase de pré-contratação dos 
serviços, a documentação, papéis de trabalho, relatórios e pareceres, de modo a 
demonstrar que o trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 
Independente das Demonstrações Contábeis, das presentes normas e demais 
normas legais aplicáveis. 
 
1.6.5.1 – Os contadores designados pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
Conselhos Regionais de Contabilidade para efetuarem a fiscalização do exercício 
profissional deverão ter competência técnico-profissional similar à requerida ao 
auditor independente para o trabalho por ele realizado e assumirão compromisso de 
sigilo profissional semelhante. 
 
1.6.5.2 – Os organismos profissionais assumirão a responsabilidade civil por perdas 
e danos que vierem a ser causados em decorrência da quebra de sigilo pelos 
profissionais por eles designados para o exame dos trabalhos desenvolvidos pelos 
auditores. 
 
1.6.6 – O dever de manter o sigilo prevalece: 
 
a) para os auditores, mesmo após terminados os compromissos contratuais; 
 
b) para os contadores designados pelos organismos referidos no item 1.6.5, mesmo 
após o término do vínculo empregatício ou funcional; e 
 
c) para os Conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade, mesmo após o término dos respectivos mandatos. 
 
1.7 – RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO AUDITOR 
INTERNO 
 
1.7.1 – A responsabilidade do auditor não será modificada, mesmo quando o 
contador, na função de auditor interno, contribuir para a realização dos trabalhos. 
 



1.8 – RESPONSABILIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE 
ESPECIALISTAS 
 
1.8.1 – O auditor pode utilizar especialistas legalmente habilitados como forma de 
contribuir para a realização de seu trabalho, mantendo integral a sua 
responsabilidade profissional. 
 
1.8.2 – A responsabilidade do auditor fica restrita à sua competência profissional, 
quando o especialista legalmente habilitado for contratado pela entidade auditada, 
sem vínculo empregatício, para executar serviços que tenham efeitos relevantes nas 
demonstrações contábeis, quando tal fato for mencionado em seu parecer. 
 
1.9 – INFORMAÇÕES ANUAIS AOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
CONTABILIDADE 
 
1.9.1 – O auditor deverá enviar, até 30 de junho de cada ano, ao Conselho 
Regional de Contabilidade, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade: 
 
a) as informações sobre os seus clientes, cuja sede seja a da jurisdição do 
respectivo Conselho, e que o objeto do trabalho seja a auditoria independente, 
realizado em demonstrações contábeis relativas aos exercício encerrado até o dia 
31 de dezembro do ano anterior; 
 
b) a relação dos nomes do seu pessoal técnico existente em 31 de dezembro do 
ano anterior; e 
 
c) a relação de seus clientes cujos honorários representem mais de 10% do seu 
faturamento anual, bem como os casos onde o faturamento de outros serviços 
prestados aos mesmos clientes de auditoria, ultrapassarem, na média dos últimos 3 
anos, os honorários dos serviços de auditoria. 
 
1.9.2 – Quando solicitado, o auditor deverá disponibilizar e fornecer, no prazo de 
trinta dias, a relação de seus clientes e outras informações necessárias à 
fiscalização da atividade de auditoria independente. 
 
1.9.3  – A relação de clientes referida no item 1.9.2 deverá identificar as Companhias 
Abertas, Instituições Financeiras, e demais entidades autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, Fundos de Investimento, Entidades autorizadas a funcionar 
pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, Administradoras de 
Consórcio, Entidades Fechadas de Previdência Privada, empresas Estatais 
(Federais, Estaduais e Municipais), Empresas Públicas, sociedade por ações de 
capital fechado com mais de 100 acionistas e as sociedades limitadas que tenham o 
controle societário, direto ou indireto, das entidades referidas neste item. 
 
1.9.4  - As informações prestadas aos Conselhos Regionais de Contabilidade serão 
resguardadas pelo sigilo, nos termos previstos nestas normas. 
 
1.10 – EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 



1.10.1 – O auditor independente, no exercício de sua atividade, deverá comprovar a 
participação em programa de educação continuada, na forma a ser regulamentada 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
 
1.11 – EXAME DE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
 
1.11.1 – O auditor independente, para poder exercer sua atividade, deverá 
submeter-se a exame de competência profissional, na forma a ser regulamentada 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
 

 
RESOLUÇÃO CFC N.º 851/99 

 
Aprova a NBC P 1 – IT – 01 – Regulamentação 
do item 1.9 da NBC P 1 – Normas Profissionais 
de Auditor Independente. 

 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício 

de suas atribuições legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de explicitar o item 1.9 da 

NBC P 01 – Normas Profissionais de Auditor Independente, revisadas em 17 de 
dezembro de 1997 e aprovadas pela Resolução CFC n.º 821/97; 

 
CONSIDERANDO a decisão da Câmara Técnica aprovada 

pelo Plenário do Conselho Federal de Contabilidade, do dia 28 do mês de julho de 
1999; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  Aprovar a NBC P 1 – IT – 01 – Regulamentação do item 1.9 da NBC P 1 – 
Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC n.º 
821/97, de 17.12.97. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Brasília, 13 de agosto de 1999. 
 

Contador JOSÉ SERAFIM ABRANTES 
Presidente 

 
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
INTERPRETAÇÃO TÉCNICA NBC P 1 – IT – 01 

REGULAMENTAÇÃO DO ITEM 1.9 
 

Essa Interpretação Técnica (IT) visa a explicitar o item 1.9 da Resolução CFC n.º 
821, de 17 de dezembro de 1997, que aprovou a NBC P 1 – Normas Profissionais 
de Auditor Independente 1. 

                                                 
1 Revisadas em dezembro de 1997 



 
INFORMAÇÕES SOBRE OS CLIENTES DE AUDITORIA 
 
1.1 Denominação ou Razão Social; 
 
1.2  Endereço Completo; 
 
1.3 Contabilista responsável pelas Demonstrações Contábeis; 
 
1.4 Sócio/Auditor responsável técnico pelos trabalhos; 
 
1.5 Informação se os honorários cobrados do cliente representam mais de 10% do 
faturamento anual da empresa ou do auditor autônomo; 
 
1.6 Informar a categoria na qual a entidade auditada se enquadra: 
 
- Cia aberta; 

 
- Instituição Financeira; 

 
- Outras autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

 
- Fundo de Investimento; 

 
- Entidade autorizada a funcionar pela SUSEP; 

 
- Administração de Consórcio; 
 
- Entidade de Previdência Privada; 

 
- Empresa Estatal – Federal/Estadual/Municipal; 

 
- Empresa Pública – sociedade anônima de capital fechado com mais de 100 

acionistas; 
 

- Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que tenha o seu controle 
societário direto ou indireto de alguma entidade do tipo enumerado nos itens 
anteriores; 

 
1.7 Patrimônio Líquido da Entidade Auditada na data das Demonstrações Contábeis. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE PESSOAL TÉCNICO EXISTENTE EM 31/12 DO ANO 
ANTERIOR 
 
2.1 Nome 
 
2.2 Profissão, Categoria Profissional e Registro no Conselho Regional da profissão 
correspondente 
 



2.3 Posição hierárquica na empresa ou no escritório (sócio, diretor, gerente, 
assistente, sênior, júnior, etc.) 
 
2.4 Área de atuação no trabalho de auditoria 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO 
 
3.1 Informar se o faturamento de outros serviços que não de auditoria, ultrapassou 
no exercício objeto das informações, a média dos últimos 3 anos aos honorários de 
serviços de auditoria. 
 
INFORMAÇÕES PRESTADAS AOS REGIONAIS 
 
4.1 As informações poderão ser fornecidas em papel timbrado da empresa da 
auditoria ou auditor autônomo ou em meio magnético utilizando disquete ¾ 1.44Mb, 
utilizando Planilha Eletrônica compatível com o Windows 97 ou superior, utilizando 
na mesma Pasta de Trabalho uma Planilha para cada uma das 3 informações acima. 
Em qualquer das formas apresentadas deverá vir junto ofício endereçado ao CRC 
assinado pelo responsável técnico que se responsabiliza pela veracidade das 
informações. 
 
Conforme texto retificado no Diário Oficial da União n.º 58, de 24-3-00, seção 1, 
página 17. 
 
4.2 Sob quaisquer circunstâncias, as informações prestadas aos Conselhos 
Regionais de Contabilidade, serão resguardadas pelo sigilo, sendo utilizadas para 
fins de fiscalização do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade, em 
especial as Normas Profissionais do Auditor Independente. 
 
 

RESOLUÇÃO CFC N.º 915/01 
 

APROVA DA NBC P 1 – IT – 02 – 
REGULAMENTAÇÃO DOS ITENS 1.2 – 
INDEPENDÊNCIA E 1.6 – SIGILO, DA NBC P 1 – 
NORMAS PROFISSIONAIS DO AUDITOR 
INDEPENDENTE.  

 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício 

de suas atribuições legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO que os Princípios Fundamentais da 

Contabilidade, estabelecidos mediante as Resoluções CFC nº 750/93 e nº 774/94, 
bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas 
constituem o corpo de doutrina contábil que estabelece regras de procedimentos 
técnicos a serem observadas por ocasião da realização de trabalhos;  
 

CONSIDERANDO que a constante evolução e a crescente 
importância da auditoria que exigem atualização e aprimoramento das normas 



endereçadas à sua regência para manter permanente justaposição e ajustamento 
entre o trabalho a ser realizado e o modo ou processo dessa realização;  
 

CONSIDERANDO que a forma adotada para fazer uso de 
trabalhos de Instituições com as quais o Conselho Federal de Contabilidade mantém 
relações regulares e oficiais está de acordo com as diretrizes constantes dessas 
realções; 

 
CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho instituído pelo 

Conselho Federal de Contabilidade em conjunto com o IBRACON – Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil, atendendo ao que está disposto no artigo 3º da 
Resolução CFC nº 751, de 29 de dezembro de 1993, elaborou a Interpretação 
Técnica em epígrafe para explicitar os itens 1.2 – Independência e 1.6 – Sigilo da 
NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovada pela Resolução 
CFC nº 821, de 17 de dezembro de 1997; 

 
CONSIDERANDO que por tratar-se de atribuição que, para 

adequado desempenho, deve ser empreendida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade em regime de franca, real e aberta cooperação com o Banco Central 
do Brasil, a comissões de Valores Mobiliários, IBRACON - Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministério da 
Educação, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a 
Secretaria do Tesouro Nacional e a Superintendência de Seguros Privados; 

 
RESOLVE:  

 
 

Art. 1º -  Aprovar a Interpretação Técnica, NBC P 1 – IT – 02 – Relativa aos 
itens 1.2 – Independência e 1.6 - Sigilo. 
 
Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor para os trabalhos relativos às 
demonstrações contábeis encerradas a partir de janeiro de 2002, sendo encorajada 
a sua aplicação antecipada.  
 

Brasília, 24 de outubro de 2001. 
 

Contador JOSÉ SERAFIM ABRANTES 
Presidente 

 
 
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

INTERPRETAÇÃO TÉCNICA NBC P1 - IT -  02 REGULAMENTAÇÃO DOS ITENS 
1.2 - INDEPENDÊNCIA E 1.6 - SIGILO 

Esta Interpretação Técnica (IT) visa a explicitar os itens 1.2 – Independência e 
1.6 – Sigilo, da NBC P - 1 -  Normas Profissionais do Auditor Independente, 
aprovada pela Resolução CFC n.º 821, de 17 de dezembro de 1997. 
 



REQUISITOS DE CONTROLE  

Os auditores devem adotar mecanismos para que todo o seu pessoal se 
comprometa a manter independência, integridade, objetividade, confidencialidade e 
comportamento ético e profissional no relacionamento com clientes, organismos e 
entidades, e com os demais profissionais e auxiliares. 

Os auditores devem manter um grupo de trabalho ou um responsável com o 
objetivo específico de orientar, estabelecer normas e prestar assistência para a 
solução de questões relacionadas à independência, à integridade, à 
confidencialidade e ao comportamento ético e profissional. 

Devem ser especialmente considerados os impedimentos à execução dos 
trabalhos de auditoria independente decorrentes de outros serviços profissionais 
prestados, que possam caracterizar a perda efetiva ou aparente da sua objetividade 
e independência. 

A avaliação do grau de independência existente em relação aos clientes deve 
ser permanente e sempre de forma evidenciada, devendo abranger toda a equipe 
técnica de auditores. Para tanto, todo profissional do quadro técnico deverá emitir, 
anualmente, uma declaração afirmando não haver, por parte dele, qualquer 
impedimento legal e ético em relação aos clientes que possa comprometer a sua 
independência e, se houver, reportá-los para a sua avaliação e devidas 
providências.  

Os auditores devem instituir meio de divulgação interna e formal das 
contratações de novos clientes, ao mesmo tempo em que cada profissional a ser 
envolvido no trabalho se obriga a informar sobre eventual risco de perda da 
independência em virtude dessas contratações. 

O responsável técnico deve avaliar os procedimentos necessários para a 
salvaguarda da independência e da objetividade dos auditores e da equipe de 
auditoria, em relação aos clientes sob sua responsabilidade.  

DO CONTROLE INTERNO DO PESSOAL  

Os auditores devem implantar regras e procedimentos de controle de 
qualidade no âmbito interno que assegurem o cumprimento das normas técnicas, 
éticas regulatórias, para que em todas as auditorias independentes de 
demonstrações contábeis sejam observados a independência e o sigilo. 

As regras e procedimentos devem ser obrigatoriamente comunicados ao 
pessoal de todos os níveis, alcançando todos os elementos mencionados no item 
1.1. com ênfase à independência e ao sigilo. 

As regras e procedimentos de controle interno devem mencionar ou 
contemplar: 

a) o compromisso e conhecimento esperado quanto aos atributos citados; 
 
b) os programas de treinamento relativos à supervisão e revisão de auditorias; 



c) o sistema de informação, atualizado e disponibilizado para o pessoal, sobre 
clientes e outras entidades às quais são aplicáveis as políticas de 
independência e sigilo; 

 
d) o monitoramento quanto ao cumprimento, pelo pessoal, das políticas, normas e 

procedimentos de independência, integridade, sigilo e comportamento ético e 
profissional; 

 
e) e obrigatoriedade da declaração anual dos integrantes de todo o quadro 

técnico, confirmando que conhecem e cumprem as políticas, regras e 
procedimentos de independência, integridade, sigilo e comportamento ético e 
profissional. 

 
DO SIGILO 

É relevante que todos os auditores tenham procedimentos de proteção de 
informações sigilosas obtidas durante o relacionamento com o cliente, quer por meio 
eletrônico ou tradicionais, sendo de especial atenção o uso de redes de computador 
internas ou externas (“internet”). 

Em decorrência da sofisticação do mercado em que atualmente os auditores 
e seus clientes atuam, são requeridos dos auditores contínua pesquisa e constante 
atualização quanto aos assuntos técnicos relacionados com as operações e os 
negócios dos clientes. 

Durante a fase de obtenção de dados sobre o cliente em potencial, os 
auditores devem verificar se a sua contratação pelo referido cliente não viola 
quaisquer normas profissionais e internas, especialmente aquelas sobre 
independência e conflito de interesses, bem como o Código de Ética Profissional do 
Contabilista.        

 
RESOLUÇÃO CFC Nº 965/03 

 
APROVA ALTERAÇÃO DA NBC P 1 – 
NORMAS PROFISSIONAIS DE AUDITOR 
INDEPENDENTE COM ALTERAÇÕES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas 
atribuições legais e regimentais, 
 
 CONSIDERANDO que a constante evolução e a crescente importância da 
auditoria exigem atualização e aprimoramento das normas endereçadas à sua 
regência, de modo a manter permanente justaposição e ajustamento entre o 
trabalho a ser realizado e o modo ou processo dessa realização; 
 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribuição que, para adequado 
desempenho, deve ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade em 
regime de franca, real e aberta cooperação com o Banco Central do Brasil, a 
Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, 



o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministé rio da Educação e do Desporto, a 
Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do 
Tesouro Nacional e a Superintendência de Seguros Privados; 
 
 CONSIDERANDO esse trabalho de revisão das normas, visando adequá-las 
às necessidades decorrentes da evolução da atividade do auditor independente; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar as condições que podem 
influir na perda de objetividade do auditor independente, relacionado à manutenção 
por período longo e contínuo, dos líderes de equipe de auditoria da mesma entidade 
auditada, é adicionada à NPC P 1 item 1.12 – Manutenção dos Líderes de Equipe de 
Auditoria; 
 
 CONSIDERANDO que esse trabalho evidencia a capacidade de união, 
retratando a ação conjunta do Conselho Federal de Contabilidade, do Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil – IBRACON, da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, do Banco Central do Brasil e da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a alteração da NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor 
Independente, com a inclusão do item 1.12 conforme segue: 
 
1.12 – Manutenção dos Líderes de Equipe de Auditoria 

 
1.12.1 – A utilização dos mesmos profissionais de liderança (sócio, diretor e gerente) 
na equipe de auditoria, numa mesma entidade auditada, por longo período, pode 
criar a perda da objetividade e do ceticismo necessários na auditoria. O risco dessa 
perda deve ser eliminado adotando-se a rotação, a cada intervalo menor ou igual a 
cinco anos consecutivos, das lideranças da equipe de trabalho de auditoria, que 
somente devem retornar à equipe em intervalo mínimo de três anos. 

. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
          

Brasília, 16 de maio de 2003 
 

Contador Alcedino Gomes Barbosa 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO CFC Nº 976/03 
 

Aprova a NBC P 1 – IT – 03 – Regulamentação 
do item 1.4 – Honorários da NBC P 1 – 
Normas Profissionais do Auditor 
Independente.     

 
 



 O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas 
atribuições legais e regimentais, 
 
 CONSIDERANDO que os Princípios Fundamentais de Contabilidade, 
estabelecidos mediante as Resoluções CFC nº 750/93 e nº 774/94, bem como as 
Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas constituem 
corpo de doutrina contábil que estabelece regras de procedimentos técnicos a serem 
observadas por ocasião da realização de trabalhos; 
 
 CONSIDERANDO que a constante evolução e a crescente importância da 
auditoria, que exigem atualização e aprimoramento das normas endereçadas à sua 
regência para manter permanente justaposição e ajustamento entre o trabalho a ser 
realizado e o modo ou processo dessa realização; 
 
 CONSIDERANDO que a forma adotada para fazer uso de trabalhos de 
Instituições com as quais o Conselho Federal de Contabilidade mantém relações 
regulares e oficiais está de acordo com as diretrizes constantes dessas relações; 
 
 CONSIDERANDO que o Grupo de Estudo para Auditoria instituído pelo 
Conselho Federal de Contabilidade em conjunto com o Instituto dos  
Auditores Independentes do Brasil – IBRACON, atendendo ao que está disposto no 
artigo 3º da Resolução CFC nº 751, de 29 de dezembro de 1993, elaborou a 
Interpretação Técnica em epígrafe para explicitar o item 1.4 – Honorários da NBC P 
1 – Normas Profissionais do Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC nº 
821, de 17 de dezembro de 1997; 
 
 CONSIDERANDO que por tratar-se de atribuição que, para adequado 
desempenho, deve ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade em 
regime de franca, real e aberta cooperação com o Banco Central do Brasil, a 
Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, 
o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministério da Educação e do Desporto, a 
Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do 
Tesouro Nacional e a Superintendência de Seguros Privados, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Aprovar a Interpretação Técnica assim discriminada: NBC P 1 – IT – 03 – 
Regulamentação do item 1.4 – Honorários. 
 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Brasília, 22 de agosto de 2003. 
 

Contador Alcedino Gomes Barbosa 
Presidente 

 
 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE - NBC P– IT – 03  
REGULAMENTAÇÃO DO ITEM 1.4 – HONORÁRIOS 



 
Esta Interpretação Técnica (IT) visa explicitar o item 1.4 – Honorários da NBC P 1 – 
Normas Profissionais do Auditor Independente. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Estabelecer honorários profissionais de auditoria independente de 
demonstrações contábeis é geralmente uma questão de cunho comercial e não de 
ética profissional. Existem, entretanto, aspectos éticos a serem observados pelo 
auditor independente ao estabelecer seus honorários. 
 

Ao estabelecer honorários para a realização dos trabalhos, o auditor 
independente deve considerar diversos fatores, dentro dos quais destacam-se os 
mencionados a seguir: 
 
a) a relevância, o vulto, a complexidade do serviço e o custo do serviço a executar; 
 
b) o número de horas estimadas para a realização dos serviços; 
 
c) a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente; 
 
d) a qualificação técnica dos profissionais requeridos para participar da execução 

dos serviços; e 
 
e) o lugar em que os serviços serão prestados, fixando, se for o caso, como serão 

cobrados os custos de viagens e estadas. 
 

ESTABELECIMENTO DE HONORÁRIOS 
 

A determinação do valor dos honorários é fator preponderante para a imagem 
da atividade de auditoria, além de outras implicações e aspectos a seguir 
abordados. 

 
O estabelecimento dos honorários de auditoria pode, em determinados casos, 

ferir a ética, produzir o conflito de interesses e até se caracterizar como perda de 
independência.  A NBC P 1 – IT – 02 – Regulamentação dos itens 1.2 – 
Independência e 1.6 - Sigilo trata de forma específica esse assunto. 

 
Os honorários dos serviços de auditoria devem ser compatíveis com a 

avaliação de risco do trabalho em perspectiva, com os investimentos em formação e 
tecnologia, com a remuneração dos profissionais que irão participar dos trabalhos, 
bem como, com a manutenção dos programas internos e externos de qualidade. 
 

O exercício da atividade de auditoria independente requer do profissional uma 
série de exigências além da formação do curso superior em Ciências Contábeis, o 
Exame de Suficiência, registro no Conselho Regional de Contabilidade, exame de 
qualificação técnica, educação profissional continuada obrigatória, além de outros 
conhecimentos correlatos. 
 



Analogamente, o auditor necessita investir, significativamente, em tecnologia, 
tanto em programas aplicativos para automatizar a execução e documentação dos 
trabalhos quanto em equipamentos e sistemas. 
 

Em complemento, o auditor independente tem custos para conduzir seu 
programa interno de qualidade, em todos os níveis, como estabelecido pela NBC T 
11 – IT – 06 – Supervisão e Controle de Qualidade, e contratar auditores 
independentes para conduzir a revisão externa de qualidade. 
 

Não é admitida a cobrança de honorários que não leve em conta todo o 
investimento mencionado. 
 

O estabelecimento de honorários inferiores àqueles que considerem os 
aspectos acima, caracterizar-se-á como comportamento inadequado do auditor 
independente, constituindo infração ao Código de Ética Profissional do Contabilista. 

 
Honorários contingenciais não devem ser praticados por gerar conflitos de 

interesses e, por conseqüência, perda de independência e, dessa forma, o auditor 
independente não deve estabelecer honorários contingenciais relacionados a 
quaisquer serviços prestados para a entidade auditada, suas coligadas, controladas, 
controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico. 

 
Honorários contingênciais são aqueles calculados em uma base 

predeterminada com relação ao desfecho ou resultado de uma transação ou 
trabalho executado. 
 

Os honorários não serão considerados como sendo contingentes se forem 
estabelecidos por decisão judicial ou contratados por entidade de direito público 
interno ou externo, que não seja a entidade sob exame e que o auditor independente 
contratado não seja o da entidade auditada, suas coligadas, controladas, 
controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico. Entretanto, mesmo nessa 
situação, os honorários deverão conter parte fixa, em montante suficiente para 
remunerar, condigna ou integralmente, todo o trabalho, considerando os aspectos 
citados nos itens de 3.2 a 3.6 e que deverão ser cobrados independentemente do 
resultado do trabalho.   
 

Não é admitida a cobrança de honorários para serviços de auditoria inferiores 
aos considerados adequados nos termos desta Interpretação Técnica, visando a sua 
recuperação ou compensação com outros serviços já prestados ou a serem 
prestados ao cliente pelo auditor independente ou quaisquer partes a ele 
relacionadas. 
 

No caso de mudança de auditor independente, por qualquer razão, o auditor 
independente que ingressa como postulante a auditor do cliente, não deve tratar a 
mudança unicamente como uma oportunidade de ampliar sua carteira de clientes e 
apresentar proposta de valor incompatível com a natureza do trabalho que está 
sendo contratado ou, substancialmente, inferiores àqueles do auditor independente 
que está sendo substituído. Neste caso, ao contrário, o auditor independente, além 
de levar em consideração todos os aspectos mencionados nesta Interpretação 
Técnica, deve ainda, especialmente no caso de cliente com operações sofisticadas, 



considerar nos seus honorários os custos necessários para o desenvolvimento de 
programas, metodologias e treinamentos específicos. 
 
 
 
 
CARTA PROPOSTA E ASPECTOS DA DETERMINAÇÃO DE HONORÁRIOS 
 

Deve constar da documentação da formação dos honorários os aspectos 
mencionados a seguir: 
 
a) o tempo que se espera despender na familiarização das atividades do cliente 
e do mercado que atua, no conhecimento e avaliação dos controles internos 
operacionais e das práticas contábeis do cliente, no desenvolvimento de programas 
de trabalho e aplicativos de sistema eletrônico de dados, avaliações de riscos, 
definições de amostragem, na realização de verificações substantivas, na 
elaboração, discussão e emissão de relatórios e outros aspectos necessários ao 
trabalho de auditoria; e 
 
b) o nível técnico do pessoal a ser utilizado e os honorários por hora de cada 
categoria e a memória final de cálculo dos honorários. 
 

Os honorários deverão constar de carta-proposta, ou documentação 
equivalente, elaborada e formalizada pelas partes, antes do início da execução dos 
trabalhos.  Deverá constar de tal documento o indicado a seguir: 
 
a) descrição e abrangência dos serviços a serem realizados, inclusive 
referências às leis e regulamentos aplicáveis ao caso;  

 
b)  que os trabalhos serão efetuados, segundo as Normas Profissionais e Técnicas 
emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 

 
c) qual o objetivo do exame das demonstrações contábeis;  

 
d)  a responsabilidade da administração do cliente sobre as demonstrações 
contábeis e que o cliente fornecerá ao auditor independente Carta de 
Responsabilidade da Administração da empresa auditada, de acordo com o item 
11.2.14 da NBC T 11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações 
Contábeis; 

 
e) as limitações de um exame de auditoria devido ao risco inerente relacionado ao 
processo de testes adotado numa auditoria;  

 
f)  o prazo estimado para a realização dos serviços;  

 
g) os relatórios a serem emitidos;  

 
h) os honorários e sua forma de pagamento; e 

 
i)  a necessidade formal de confirmação da aceitação da proposta apresentada. 


