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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem os objetivos de identificar as causas de ressalvas de equivalência 
patrimonial nos pareceres de auditoria e de analisar as conseqüências contábeis internas dessas 
ressalvas. Assim, efetuou-se, inicialmente, uma análise crítica do método de equivalência 
patrimonial, quando se exploraram os conceitos básicos, a aplicabilidade e os aspectos 
inerentes aos fatos e registros associados ao método de equivalência patrimonial. Apresentam-
se as características dos pareceres utilizados no Brasil, principalmente no que concerne à sua 
estrutura básica, modelos, terminologias, tipos e natureza opinativa ou atestatória. 
Analisaram-se as causas e efeitos das ressalvas de equivalência patrimonial evidenciadas em 
pareceres de auditoria. Esta análise teve por base uma pesquisa qualitativa realizada junto a 
seiscentas e vinte e oito (628) empresas; dentre estas, quarenta e oito (48) permitiram análise 
de pareceres. Os dados levantados permitem apresentar quatro eixos temáticos do assunto, 
sendo o primeiro a evidenciação  de estruturas dos pareceres, o segundo os nexos causais dos 
pareceres, o terceiro as conseqüências das operações nas demonstrações contábeis e o quarto 
os motivos dos pareceres. Assim, o estudo permite concluir que os pareceres de auditoria 
investigados mostram os problemas associados à aplicação do método de equivalência 
patrimonial. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1 Método de Equivalência Patrimonial – 2 Parecer de Auditoria –  

   3 Ressalvas de Equivalências 
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ABSTRACT 
 
 

This work aimed at analyzing safeguard clauses associated to the equity equivalence method 
by identifying their role and origin in audit reports and the related internal accounting 
consequences. Thus, at first, a critical analysis, of the equity equivalence method is presented, 
exploring its basic concepts, applicability and all inherent facts and registrations. This work 
also presents the basic structure, models, terminology, types and the opinion and/or 
certification aspects of Brazilian audit reports. Causes and effects of safeguard clauses in 
equity equivalence audit reports were experimentally studied. The analysis was based on a 
qualitative research that included six hundred and twenty-eight (628) enterprises; forty-eight 
out of these enterprises allowed analyses of auditors’ review reports.  The experimental data 
allowed presenting four thematic axes: - evidence of structures in review reports, causal 
coherence, consequences of operation on the financial statements and the reasons behind 
review reports and safeguard clauses. Last, but not least, this work allows concluding that, 
from the investigated data, auditors’ reports show the problems associated to the application 
of the equity methods.  
.  

 
KEYWORDS: 1 Equity Equivalence Method – 2 Auditors’ Reports 
                        3 Safeguard Equivalence 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos serviços de maior cunho técnico e valorizado da atividade profissional do contador é 

a execução de auditorias e a respectiva emissão do relatório e do parecer de auditoria. O 

relatório de auditoria é de uso interno e detalha as deficiências de controle interno e práticas 

contábeis encontradas nas empresas. O parecer de auditoria, de uso externo, trata de uma 

opinião avaliativa da empresa.  

 

Os pareceres de auditoria são documentos que publicados juntamente com as demonstrações 

contábeis das empresas, dão credibilidade às suas informações de natureza econômica, 

financeira e patrimonial.  

 

O parecer de auditoria pode assumir diversos aspectos dependendo das condições em que se 

encontram as empresas auditadas. Quando se verificam determinados tipos de problemas, tais 

como a não aplicação de princípios e normas contábeis e subavaliação ou superavaliação de 

elementos patrimoniais ou de resultados, os pareceres de auditoria aparecem sob a forma de 

opinião com ressalva. 

 

As empresas apresentam pareceres de auditoria com ressalvas quando deparam com as 

seguintes situações:  

 

a inadequabilidade de valores nas demonstrações contábeis; 

b descumprimento da legislação fiscal em qualquer dos âmbitos Municipal, 

Estadual ou Federal; 
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c inobservância de aspectos contábeis regulamentados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade e órgãos normatizadores de normas contábeis; 

d descumprimento de qualquer dos Princípios Fundamentais de Contabilidade em 

vigor no país. 

 

Este trabalho pretende mostrar quais os tipos mais comuns de problemas detectados nos 

pareceres de auditoria com ressalvas que tenham ligação com investimentos avaliados pelo 

método de equivalência patrimonial.  

 

Entende-se por equivalência patrimonial o método de avaliação de investimentos em empresas 

controladas ou coligadas nas quais a participação do capital da investida ou da investidora seja 

relevante. 

 

Objetivou-se realizar o trabalho tendo por base levantamentos dos dados de pareceres de 

auditoria em empresas de capital aberto cadastradas na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), com demonstrações contábeis completas em seu site.  

 

A pesquisa justifica-se pelo fato da relação causa-efeito de problemas de equivalência 

patrimonial nos pareceres de auditoria poder levar a um processo de interpretação equivocada 

sobre as demonstrações contábeis das empresas. Neste aspecto o trabalho torna-se importante 

para os profissionais contábeis em situações distintas: na condição de auditor, o contador 

deverá buscar a aprimorá-lo na redação das ressalvas em seus pareceres; na condição de 

responsável pela escrita contábil, deverá procurar evidenciar os principais problemas 

empresariais afetados pelas legislações societárias, comerciais e fiscais em investidoras 

quando estas aplicam o método de equivalência patrimonial nas avaliações de seus 



 3 

investimentos. 

O trabalho, na sua concepção, deve tratar de situações de pesquisa de forma teórica e empírica 

que retrate as seguintes questões: quais são as características e classificação dos pareceres de 

auditoria? O que vem a ser método de equivalência patrimonial? Como identificar problema 

de equivalência patrimonial nos pareceres de auditoria? Como relacionar causa e efeito de 

equivalência patrimonial em pareceres com ressalva com as práticas contábeis adotadas pelas 

empresas? 

 

Assim, este trabalho tem por objetivos identificar as causas de ressalvas de equivalência 

patrimonial nos pareceres de auditoria e analisar as conseqüências contábeis internas dessas 

ressalvas. 
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2 O MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL – UMA CONTRIBUIÇÃO 

PARA UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

2.1 Introdução 

 

 

O valor contábil dos investimentos em firmas é, normalmente, calculado ou pelo método de 

custo ou pelo método de equivalência patrimonial.  Sucintamente, o método de custo consiste 

em avaliar os investimentos pelo preço de custo, uma vez deduzida a provisão para perdas 

prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como 

permanente. Por outro lado, o método de equivalência patrimonial consiste em atualizar o 

valor contábil do investimento em sociedades controladas e/ou coligadas, quando este for é 

relevante.  

 

O Método de Equivalência Patrimonial (MEP) foi instituído no Brasil pela Lei das Sociedades 

por Ações – Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Seu artigo 248 trata especificamente do 

assunto. O Banco Central do Brasil (Bacen), por meio das resoluções no 476 e 484, 

disciplinou os procedimentos a serem adotados na avaliação e contabilização de investimentos 

em sociedades coligadas ou controladas por instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por sua vez, estabeleceu normas 

para as companhias de capital aberto, por meio da expedição da Instrução CVM no 1 que foi 

substituída pela Instrução CVM no 247, de 27 de março de 1996. 

 

O MEP tem por objetivo avaliar participações em investimentos (de coligada ou controlada) 
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pelo valor correspondente à aplicação do percentual de participação no Capital Social sobre o 

valor do Patrimônio Líquido da investida em determinada data. Esse método fundamenta-se 

no fato de que o Patrimônio Líquido Contábil representa a riqueza real de uma entidade 

avaliada de acordo com os princípios contábeis. Assim, pode-se dizer que o método de 

equivalência patrimonial acompanha o fato econômico que é a geração dos resultados. 

 

No método de equivalência patrimonial concentram-se muitas complexidades e dificuldades 

de aplicação prática. Por este motivo e apesar da importância, há a necessidade de uma 

exposição crítica sobre as condições e metodologia de aplicação do MEP.   

 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo geral uma revisão e análise crítica dos conceitos 

associados à equivalência patrimonial. Como objetivos específicos, para o entendimento da 

avaliação das participações societárias pelo MEP, propõe-se discutir sobre a legislação 

brasileira em seus aspectos de definição de sociedades coligadas, controladas e investimentos 

relevantes. Após uma discussão abrangente sobre esses conceitos, propõe-se analisar casos em 

que se pode aplicar o método e a sua contabilização. 

 

 

2.2 Conceitos Básicos para Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial 

 

 

2.2.1 Investimentos temporários e permanentes: Método de custo e MEP 

 

 

Tradicionalmente, os investimentos efetuados pelas empresas podem ser classificados como 
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investimentos temporários ou permanentes.  

 

Os investimentos temporários estão diretamente relacionados às atividades operacionais da 

empresa ou à especulação e compra com intenção de venda. São investimentos de alta 

rotatividade, que deverão ser alocados no Balanço Patrimonial, no grupo de Ativo Circulante 

ou no Realizável a Longo Prazo (ÁVILA, 2005).  Neste caso, as empresas aplicam o excesso 

de disponibilidade dentro de uma política de administração do fluxo de caixa; por isso são 

aplicações de liquidez imediata cujo resgate pode ser efetuado a qualquer momento, ainda que 

prejudique a taxa de retorno. Investimentos em sociedade que não seja coligada ou controlada 

ou aqueles que não sejam relevantes deverão ser avaliados pelo custo de aquisição, preço de 

aquisição deduzido de provisão para perdas de investimentos. Por este método o registro dos 

investimentos é realizado na compra das ações. Não se registra durante o tempo de posse e 

propriedade nenhum acréscimo nestes investimentos. Só se reconhece variação de valor 

quando da efetiva venda dos investimentos. 

 

Os investimentos permanentes visam à continuidade da empresa e aplicações em bens 

duráveis ou participações societárias. Estes investimentos, segundo Neves (1995, p. 97) e 

Santos (2002, p. 159), são classificados como ação de outras entidades e devem ser alocados 

no grupo de Ativo Permanente do Balanço Patrimonial. Para avaliação de investimentos 

permanentes deverá ser usado o custo de aquisição ou o método de equivalência patrimonial 

(MEP). A Lei no 6.404/76 estabelece, em seu art. 179, inciso III, que “as participações 

permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no 

ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da 

empresa”, deverão ser classificados no subgrupo Investimentos do grupo Ativo do Balanço 

Patrimonial. 
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2.2.2 O Método de Custo  

 

 

Pelo método de custo, os investimentos são avaliados ao preço de custo, deduzido de provisão 

para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como 

permanente, segundo o art. 183, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações (2002, p. 635-

636). São avaliados, por este método, todos os investimentos na forma de ações ou quotas que 

não sejam investimentos em coligadas ou controladas, ou relevantes. 

 

De acordo com Schimdt e Santos (2002, p. 60-61) uma empresa que adquiriu participações 

em outra empresa, em dinheiro, será avaliada pelo método de custo quando se tratar de um 

investimento cuja participação seja inferior a 10% do capital total.  

 

Assim, se uma empresa A adquiriu participações numa empresa B no valor de $4.300, que 

representa 8% das ações da entidade investida, sua participação terá que ser feita pelo o 

método de custo. Supondo, ainda, que a empresa investidora tenha recebido $170, referente ao 

dividendo, os registros contábeis das operações descritas dar-se-á da seguinte forma, tabela 

2.1: 

 

Tabela 2.1 Exemplo de registro contábil da aquisição das ações pelo  
método de custo. 

Caixa  Participação em outras Empresas 
(Saldo inicial)    8.000 4.300  4.300  

 

Nota-se que o procedimento adotado é idêntico ao da aquisição de um bem qualquer do Ativo 
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Permanente. 

Ainda pelo método de custo, os rendimentos obtidos de investimentos, os dividendos, são 

registrados pelo regime de caixa, ou seja, quando do seu recebimento, conforme mostra a 

tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 Registro contábil do recebimento de dividendos. 
Banco  Dividendos Recebidos 

170  
 
  170 

 

Para um melhor entendimento dos métodos de avaliação de investimento, faz-se necessária à 

aplicação dos dois métodos, custo e equivalência patrimonial, em uma mesma situação para 

que seja possível realizar uma comparação (FIPECAFI, 2003, p. 156 -157).  

 

 

2.2.3 O MEP  

 

 

Vários são os posicionamentos dados ao método de equivalência patrimonial. Muitos autores, 

tais como Horngren (1981, p. 445), Comissão de Valores Mobiliários (2005), Magalhães 

(1980, p. 11), Santos (2000, p. 61), Beuren (1993, p. 64) e Ibañez (1998, p. 51), não divergem 

entre si sobre aspectos conceituais e práticos, porém observa-se que alguns se voltam à 

determinação do valor do investimento, enquanto outros enfatizam a relevância do método, 

por obedecer ao princípio da competência dos exercícios ou mesmo por ser uma maneira 

alternativa de se mensurar o valor de um bem. 

 

Segundo Horngren (1981, p. 445) e a Instrução no 247 da CVM (2005), o valor da 
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equivalência patrimonial é determinado mediante aplicação da percentagem de participação 

do capital social contábil sobre o patrimônio líquido da investida. Para Magalhães (1980, p. 

11), Santos (2002, p. 61) e Beuren (1993, p. 64) o método de equivalência patrimonial tem 

por base que o fundamento dos resultados e quaisquer variações patrimoniais de uma 

controlada ou coligada devem ser reconhecidos e contabilizados na investidora no momento 

em que são gerados, independentemente de serem ou não distribuídos. 

 

Segundo Ibañez (1998, p. 51) o MEP decorre, a rigor, da necessidade de se adotar uma forma 

alternativa para a avaliação de investimentos em sociedades nas quais as investidoras possuem 

participações significativas, mas sem dispor de meios para exercer o controle. A escolha do 

método mais adequado a ser aplicado pela investidora depende de três níveis de participação, 

ou seja, em nível de sociedades coligadas ou controladas e de relevância.  

 

Sociedades coligadas 

 

A Lei no 6.404/76 define sociedade coligada, em seu art. 243, § 1º: “São coligadas as 

sociedades quando uma participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do capital da outra, sem 

controlá-la”.  É a mesma definição dada pela CVM (2005). Observa-se que a lei não faz 

referência nem ao tipo de ações que constitui a participação – ações ordinárias ou 

preferenciais - nem à forma jurídica – sociedade por ações ou limitada. Destaca-se, ainda, que 

a lei das sociedades anônimas não faz menção às participações indiretas (empresas 

controladas por meio de outras); assim, as empresas são coligadas somente por participação 

direta. Esta anotação foi feita, por Beuren (1993, p. 61) e Santos (2002, p. 64). A coligação de 

empresas pode, no que se refere ao relacionamento de capitais, apresentar as seguintes formas 

(NEPOMUCENO, 1979, p. 10): 
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• coligação isolada: apenas duas empresas se relacionam. É muito rara essa 

manifestação; 

• coligação encadeada: é bem mais freqüente, sendo típica de grupos de empresas. 

Normalmente, há uma empresa líder que assume o comando do grupo, caracterizando-

se como controladora; 

• coligação por associação: ocorre quando duas ou mais empresas se associam para 

constituir uma nova empresa ou adquirir o controle de outra já existente, ou nela 

exercer influência. 

 

Sociedades controladas 

 

O art. 243 da lei no 6.404/76, em seu § 2º, considera controlada a sociedade na qual a 

controladora, diretamente (por possuir ações ou quotas da investida) ou indiretamente (por 

meio de outra controlada), detém a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o 

poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e usa efetivamente seu poder 

para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da empresa. O texto 

deixa explícito que são ações com direito a voto, ou seja, as ações ordinárias e, em casos 

especiais, ações preferenciais, quando assim definido no estatuto da empresa. Verifica-se que 

o § 2º não menciona a percentagem que a controladora deve deter do capital da controlada, 

como no § 1º, quando da definição de coligada. Santos (2002, p. 64), FIPECAFI (2003, p. 

159) e Nepomuceno (1979, p.14) comungam da mesma opinião, de que “a preponderância nas 

deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores” de modo permanente 

ocorrem, normalmente e com segurança quando a empresa investidora possuir mais de 50% 

do capital votante. No caso da controlada, a percentagem não poderia ser fixada pela lei, visto 

que em cada sociedade essa relação pode variar de acordo com o estatuto e com a composição 
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do quadro acionário. 

 

Relevância 

 

Há várias formas de investimento ou de aplicação de capital de uma empresa. Porém, em se 

tratando de ações de longo prazo, insertas no grupo do ativo permanente, os investimentos de 

uma companhia em outra se classificam consoante o valor de negociação e número, 

quantidade de ações negociadas, de quaisquer tipos de ações ordinárias ou preferenciais da 

investida adquirida pela investidora. 

 

As ações preferenciais conferem preferência previamente declaradas nos estatutos, tais como: 

(a) prioridade na distribuição de dividendos; e/ou (b) prioridade no reembolso do capital, com 

ou sem prêmio. As ações preferenciais podem ou não conferir o direito de voto aos seus 

titulares. O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no 

exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas.  

 

Deverão constar do estatuto social, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens 

que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito, além das 

previstas acima (IUDÍCIBUS; MARION, 2001, p. 9, BOVESPA, 2005). 

 

Ações ordinárias conferem ao titular os direitos essenciais do acionista, especialmente 

participação nos resultados da companhia e direito de voto em Assembléias (BOVESPA, 

2005).  

 

A Lei no 6.404/76 proíbe a participação recíproca entre companhia e suas coligadas ou 
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controladas, com algumas exceções, como, por exemplo, nos casos de incorporação, fusão ou 

cisão. 

 

A relevância de um investimento traduz uma relação entre o seu resultado e o patrimônio 

líquido da companhia investidora. É mensurado com base no percentual entre o valor contábil 

do investimento registrado no ativo da investidora e o valor do seu patrimônio líquido, na data 

do encerramento do exercício social (NEPOMUCENO, 1979, p. 43-44).   

 

A Lei das Sociedades por Ações (BRASIL, 2002), art. 247, em seu parágrafo único, considera 

relevante  o investimento em cada sociedade coligada ou controlada que atinja ou exceda 10% 

do valor do patrimônio líquido da companhia; ou que, no conjunto das sociedades coligadas e 

controladas, o valor seja igual ou maior que 15% do valor do patrimônio líquido da 

companhia. 

 

Cabe ressaltar que a Comissão de Valores Mobiliários (2005), em sua Instrução no 247/96 e o 

art. 384, parágrafo 3º do RIR/99 (2005) considera o mesmo critério de relevância estabelecido 

pela Lei no 6.404/76. 

 

 

2.2.4 Diferença contábil de evolução de investimentos pelo Método de Custo e o MEP: um 

exemplo 

 

 

Suponha-se que a empresa Alfa tenha constituído em 31/12/X0, uma controlada Beta, da qual 

detém 100% das ações (ao todo 100.000 ações). O total do investimento feito pela empresa 
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Alfa, investidora, foi de $100.000. Considera-se que os resultados das operações de Beta e a 

evolução de seu patrimônio seja o que se seguem, tabela 2.3: 

Tabela 2.3 Evolução do patrimônio da Empresa Beta (investida). 
 X0 X1 X2 X3 
Saldo no início do ano - 100.000 125.000 155.000 
(+) Lucro do ano  40.000 52.000 70.000 
(+) Integração do Capital 100.000 - - - 
(-) Dividendos distribuídos  - (15.000) (22.000) (30.000) 
(=) Saldo no final do ano 100.000 125.000 155.000 195.000 
 

A conta de investimento apresentar-se-á na empresa Alfa, com os valores mostrados na tabela 

2.4.  

 

Tabela 2.4 Evolução dos investimentos da Empresa Alfa (investidora), 
pelo método de custo e o MEP. 

 X0 X1 X2 X3 
(1) Método de Custo 100.000 100.000 100.000 100.000 
(2) Método de Equivalência Patrimonial 100.000 125.000 155.000 195.000 
Diferença não registrada na empresa Alfa:      
(3) No ano (2) – (1) - 25.000 55.000 95.000 
Acumulado - 25.000 80.000 175.000 
Valor do investimento por ações:     
(4) Método de Custo 1,00 1,00 1,00 1,00 
(5) Método de Equivalência Patrimonial 1,00 1,25 1,55 1,95 
Diferença Percentual (5) – (4) 0% 25% 55% 95% 
 

Verifica-se que a diferença apurada entre os métodos de custo e equivalência patrimonial vai-

se ampliando gradativamente em virtude de o lucro apurado não ter sido distribuído pela 

investidora Beta. 
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2.3 Aplicabilidade do Método de Equivalência Patrimonial: uma análise crítica 

 

 

O método de equivalência patrimonial será aplicado apenas em casos específicos descritos no 

art. 248 da Lei no 6.404/76:  

 

 

No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (art. 247, 
parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, 
ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e em 
sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido. 

 

 

O artigo 248 só poderá ser aplicado em combinação com a definição dos artigos 243 e 247, 

que tratam de sociedades coligadas, controladas e relevância, respectivamente. Portanto, para 

aplicar o MEP, deve-se verificar se existem na companhia, entre os investimentos em 

coligadas ou controladas, investimentos relevantes, individuais ou em conjunto. Assim, o 

MEP deve ser aplicado a todos os investimentos considerados relevantes, em empresas 

coligadas, nas quais a investidora participa com mais de 20% (vinte por cento) do capital 

social da coligada e em todas as empresas controladas. 

 

 A controladora, que detém entre 10 e 20% de participação do capital social de uma empresa, 

será considerada coligada se detiver influência na administração da empresa investida. Esse 

parâmetro entre 10 e 20% é entendido na conjugação dos artigos 243, 247 e 248 da Lei das 

Sociedades Anônimas. 



 15 

 

Segundo Nepomuceno (1979, p. 56) e Santos (2002, p. 62) a lei não conceitua o que seja 

influência administrativa, podendo esta ser considerada quando:  

 

• a investidora é fornecedora da tecnologia de produção; 

• a investidora é responsável pela administração em finanças; 

• a investidora é detentora de capital votante. 

 

Existem inúmeras circunstâncias em que poderá ocorrer a influência administrativa e cada 

caso deve ser avaliado individualmente.  

 

Beuren (1993, p. 66) e FIPECAFI (2003, p. 158) ressaltam que a resolução do Banco Central 

no  476/78 e 484/78 e a instrução da CVM no 247 estão em desacordo com a Lei da Sociedade 

Anônima, no tocante à aplicação do método de equivalência patrimonial. A Lei estipula 

percentuais para que um investimento tenha o caráter de coligada. Já o Bacen e CVM (2005) 

determinam que qualquer investimento em sociedade controlada mesmo que não relevante, 

deverá ser avaliado pelo MEP. A Comissão de Valores Mobiliários, neste tópico amplia a 

aplicação do MEP às sociedades equiparadas às coligadas. 

 

A presente Instrução CVM no 247/96 praticamente mantém as regras para determinação da 

relevância do investimento. Foi eliminada a disposição que fazia referência à relevância dos 

investimentos em controladas (inciso VI, letra ‘b’ da Instrução CVM no 01/78) uma vez que 

todo o investimento em controlada, independentemente de sua relevância deve ser avaliado 

pelo MEP (art. 4º, I e II). 
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Diante dos conceitos expostos e considerando apenas a existência de ações com direito a voto, 

a representação das definições de coligada, controlada e relevância para aplicação do MEP 

estão apresentadas no fluxograma da figura 2.1.  

 

 
Figura 2.1 Coligada, controlada e relevância pela Lei nº 6.404/76. 
 

Ilbañez (1998, p. 49) faz algumas críticas ao texto legal de origem, a Lei no 6.404/76, pois 

nela se pretendeu abordar o assunto no menor número possível de artigos; de fato, 

praticamente toda a sistemática introduzida foi abordada apenas no seu artigo 248: - “Isso 

seria ideal se esta condensação não tivesse provocado um acúmulo de elementos e regras em 

um único artigo, fazendo com que determinados aspectos extremamente importantes ficassem 

um tanto quanto encobertos ou pouco destacados em um texto exageradamente extenso”. O 

artigo referido disciplina quase todos os procedimentos a serem adotados, estabelecendo 

conceitos, já vistos, e normas quanto aos seguintes aspectos: 

 

a) investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo único); 

b) condições adicionais para investimentos relevantes em sociedades coligadas 

(participação mínima de 20% no capital social ou influência administrativa); 
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c) o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base 

em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado; 

d) no valor do patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados 

decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à 

companhia, ou por ela controladas; 

e) consideração dos saldos de créditos da sociedade investidora junto à suas coligadas e 

controladas como parte do valor de aquisição dos investimentos, para fins de 

determinação da relevância; 

f) o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado na 

mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da 

companhia.       

 

Ibañez (1998, p. 49) e FIPECAFI (2003, p. 157-167) consideram o prazo de 60 dias exagerado 

e ele deveria ser restrito a situações em que efetivamente seja possível utilizar datas idênticas, 

ou ser igual a 30 dias, o que já seria uma concessão mais do que suficiente. Quanto aos 

créditos da investidora, teria sido muito mais adequado que se tivesse explicado os créditos a 

serem considerados, com a exclusão dos valores relativos às operações comerciais normais. 

 

No que diz respeito à eliminação de resultados não realizados, os Autores supracitados e 

Beuren (1993, p. 67) argumentam que a disposição ficou um tanto oculta no texto legal, não 

lhe proporcionando o destaque devido. A determinação de excluir os resultados não realizados 

do patrimônio líquido das sociedades investidas antes do cálculo da equivalência patrimonial 

proporciona distorções nesse cálculo.  

 

Na prática podem existir inúmeras formas de concentração empresarial. A figura 2.2 
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exemplifica a participação de investidoras em suas investidas em relação ao capital social que 

cada uma detém. 

                       Figura 2.2 Exemplo de concentração empresarial. 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), visando ao aperfeiçoamento do Método de 

Equivalência Patrimonial, emitiu a Instrução no 247/96, que substitui a de no 1, acrescentando 

novos conceitos: coligada indireta e equiparação de coligadas. Em seu art. 5º estabelece: 

 

 

Art. 5º Deverão ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial: 
I – o investimento em cada controlada, ou 
II – o investimento relevante em cada coligada e/ou em sua equiparada, quando a 
investidora tenha influência na administração ou quando a percentagem de 
participação, direta ou indireta da investidora, representar 20% (vinte por cento) ou 
mais do capital social da coligada. 

 

 

A Instrução CVM no 247/96 definiu os tipos de influência na administração de coligada ou 

equiparada, a seguir: 

 

a) participação nas suas deliberações sociais, inclusive com a existência de 
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administradores comuns; 

b) poder de eleger ou destituir um ou mais de seus administradores; 

c) volume relevante de transações, inclusive com o fornecimento de assistência técnica 

ou informações técnicas essenciais para as atividades da investida; 

d) significativa dependência tecnológica e/ou econômico-financeira, como de planos de 

investimentos; ou 

e) uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou humanos. 

 

Quanto à questão de ser coligada indireta, FIPECAFI (2003, p. 160) afirma que “neste ponto, 

o assunto pode torna-se complexo” para a legislação societária, pois não existe coligada por 

participação indireta. A CVM (2005) prevê este tipo de sociedade, isto é, a coligada indireta, 

seja equiparada à coligada, quando a participação indireta no capital votante for maior ou 

igual a 10%. Figura 2.3. 

 

 
       Figura 2.3 Coligada, controlada e relevância pela Instrução CVM nº 247/96. 
       Fonte: FIPECAFI (2003, p. 160) 
 

Após a identificação dos investimentos que devem ser avaliados pelo método de equivalência 

patrimonial, será executada a equivalência patrimonial dos investimentos mediante os 

seguintes procedimentos (SANTOS, 2002, p. 71): 
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a) apura-se o valor dos investimentos após a equivalência patrimonial aplicando-se o 

patrimônio líquido da empresa investida pelo percentual da participação no capital da 

mesma, pela investidora; 

b) o valor da equivalência patrimonial será obtido pela diferença entre o valor após a 

equivalência patrimonial (item a) e o saldo corrigido do investimento no razão contábil. 

 

A tabela 2.5 apresenta como exemplo, nos termos da Lei no 6.404/76, os valores do 

Patrimônio Líquido e do valor contábil das companhias da figura 2.2. A Cia. A possui um 

Patrimônio Líquido de R$ 5.800.000,00 na mesma data que as demais companhias. 

 

Tabela 2.5 Composição do Patrimônio Líquido e Valor Contábil do Investimento das 
Companhias. 

Empresa Patrimônio Líquido – em R$ Valor Contábil do Investimento– em R$ 
B 820.000,00 645.000,00 
C 1.300.000,00 750.000,00 
D 530.000,00 210.000,00 
E 215.000,00 180.000,00 
F 300.000,00 250.000,00 
G 980.000,00 945.000,00 
H 85.000,00                            70.000,00 
I 240.000,00                            33.000,00 (em F) 

                           82.500,00 (em G) 
 
Com base nas informações da tabela 2.5 e da figura 2.2, é possível determinar a relevância dos 

investimentos da Cia. A, mostrada na tabela 2.6: 

 
Tabela 2.6 Análise de relevância dos investimentos da Cia. A. 

Empresa Valor Contábil 
 

% sobre Patrimônio Líquido Relevância do investimento, 
≥ 10% do Patrimônio Líquido 

B 645.000,00 11,12% Relevante 
C 750.000,00 12,93% Relevante 
D 210.000,00 3,62% Irrelevante 
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Total 1.605.000,00 27,67% No conjunto é relevante 
 

Apesar de o exemplo apresentar um caso individual, Cia. D, abaixo do limite de 10% do 

patrimônio líquido, no conjunto o total é superior a 15%, logo o método de equivalência 

patrimonial aplicar-se-á as companhias B, C e D em relação à investidora A. 

 

⇒ Cia. B é controlada direta de A (90%); 

⇒ Cia. C é controlada direta de A (60%); 

⇒ Cia. D é coligada de A (35%). 

 

A tabela 2.7 demonstra a aplicação do método de equivalência patrimonial: 

 

Tabela 2.7 Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial nos Investimentos da Cia. A. 
 

Empresa 
Patrimônio 

Líquido 
% Participação do 

Capital Social 
Equivalência 
Patrimonial 

Valor 
Contábil 

Ajuste Aumento/ 
Diminuição 

B 820.000,00 90% 738.000,00 645.000,00 93.000,00 
C 1.300.000,00 60% 780.000,00 750.000,00 30.000,00 
D 530.000,00 35% 185.500,00 210.000,00 (24.500,00) 

Total   1.703.500,00 1.605.000,00 98.500,00 
 

 

Demonstração do Registro Contábil 

 

Segundo Santos (2002, p. 72) e FIPECAFI (2003, p. 165) os registros contábeis deverão ser 

feitos da seguinte forma, tabelas 2.8 e 2.9  : 

 

Tabela 2.8 Registros Contábeis do Investimento. 
Investimento Cia B  Investimento Cia C 

(si) 645.000 
(EP) 93.000 

  (si) 750.000 
(EP) 30.000 

 

(sf) 738.000   (sf) 780.000  
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Tabela 2.9 Registros Contábeis do Resultado de Equivalência Patrimonial. 
Investimento Cia D  Resultado de Equivalência Patrimonial 

(si) 210.000 
 

(EP) 24.500  (EP) 24.500 (EP) 93.000 
(EP) 30.000 

(sf) 185.500    (sf) 98.500 
         Legenda: si = saldo inicial (Valor Contábil do Investimento) 
                        sf = saldo final 
                        EP = Equivalência Patrimonial 
 

 

Lançamento Contábil 

 

De acordo com CRCSP/IBRACON (2000, p. 106-107) os lançamentos contábeis na Cia A 

devem ser: 

 

• encerramento do balanço com lucro: 

Cia B  
 

D – Participação Permanente em Outras Sociedades  
       Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial – Cia B (ativo)  93.000,00 
C – Participação no Resultado de Coligada e Controlada Avaliação  
       pelo MEP (DRE)                                                                                                  93.000,00 
 

 

 

Cia C 
 

D – Participação Permanente em Outras Sociedades  
       Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial – Cia C (ativo)   30.000,00 
C – Participação no Resultado de Coligada e Controlada Avaliação  
       pelo MEP  (DRE)                                                                                                 30.000,00 
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• encerramento do balanço com prejuízo: 

Cia D 
 

D – Participação no Resultado de Coligada e Controlada 
       Avaliação pelo MEP (DRE)                                                              24.500,00 
C – Participação Permanente em Outras Sociedades  
       Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial – Cia D (ativo)                   24.500,00 
 

 

 

• lançamento contábil no recebimento dos dividendos: 

 

A Cia B pagou para a investidora o valor de R$ 93.000,00, referente aos dividendos 

distribuídos. Tabela 2.10. 

 

 

D – Banco (ativo)                                                                                        93.000,00 
C – Participação Permanente em Outras Sociedades  
       Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial – Cia B (ativo)                   93.000,00 
 

 

Tabela 2.10 Registros contábeis dos dividendos distribuídos. 
Banco  Investimento Cia B 

(dividendo) 93.000   (si) 645.000 
(EP) 93.000 

 

93.000   738.000 (dividendo) 93.000 
   (sf) 645.000  

 

Analisando o conglomerado de empresas faz-se necessária uma análise de cada investidora 

com suas investidas, determinação do grau de relevância e classificação: coligada, controlada 

ou nenhuma das duas situações, para então se avaliar a relação dessas empresas com 

Companhia A. 

 

A tabela 2.11 demonstra o grau de relevância dos investimentos em relação à investidora B, 

cujo patrimônio líquido é de R$ 820.000,00. 
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Tabela 2.11 Análise de relevância dos investimentos da Cia. B. 
Empresa Valor Contábil % sobre Patrimônio Líquido Relevância do investimento, 

≥ 10% do Patrimônio Líquido 
E 180.000,00 21,95% Relevante 
F 250.000,00 30,49% Relevante 

Total 430.000,00 52,44%  
 

A Cia E é coligada de B, mas não é controlada nem coligada da Cia A; não existe coligação 

indireta pela Lei nº 6.404/76. A Cia F é controlada de B, neste caso, também será 

indiretamente uma controlada de A; A detém 90% de B, que, por sua vez, detém 65% de F; 

assim, A detém 58,50% da Cia F. 

 

A tabela 2.12 demonstra o grau de relevância dos investimentos em relação à investidora C 

cujo patrimônio líquido é de R$ 1.300.000,00. 

 

Tabela 2.12 Análise de relevância dos investimentos da Cia C. 
Empresa Valor Contábil % sobre Patrimônio 

Líquido 
Relevância do investimento, 

 ≥ 10% do Patrimônio Líquido. 
G 945.000,00  72,69%  Relevante 

Total 945.000,00  72,69%   
 

A Cia C detém 80% da Cia G por este motivo, G é controlada de C. Por sua vez a Cia A 

detém 60% da Cia C, logo a Cia G é controlada indiretamente por A; assim, A detém 48% da 

Cia G. Ainda que A detenha indiretamente 48% da Cia G, a Cia A é controladora de C, 

exercendo influência na Cia G (poder no capital votante). 

 

A tabela 2.13 demonstra o grau de relevância dos investimentos em relação à investidora D, 

cujo patrimônio líquido é de R$ 530.000,00. 
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Tabela 2.13 Análise de relevância dos investimentos da Cia. D. 
Empresa Valor Contábil % sobre Patrimônio 

Líquido 
Relevância do investimento, 

≥ 10% do Patrimônio Líquido 
H 70.000,00  13,21%  Relevante 

Total 70.000,00  13,21%   
 

A Cia H é controlada de D, pois D detém 60% do capital social, mas, H não é controlada nem 

coligada por A. De fato, pela Lei nº 6.404/76 não existe coligação indireta; a Cia D é uma 

coligada de A. 

 

A tabela 2.14 demonstra o grau de relevância dos investimentos em relação a investidora F, 

cujo patrimônio líquido é de R$ 300.000,00. 

 

Tabela 2.14 Análise de relevância dos investimentos da Cia. F. 
Empresa Valor Contábil % sobre Patrimônio 

Líquido 
Relevância do investimento,  

≥ 10% do Patrimônio Líquido 
I 33.000,00  11%  Relevante 

Total 33.000,00  11%   
 

A Cia I é coligada de F (18% do capital social), mas I não é controlada nem coligada por A; 

de fato, pela Lei nº 6.404/76 não existe coligação indireta. 

 

A tabela 2.15 demonstra o grau de relevância dos investimentos em relação à investidora G 

cujo patrimônio líquido é de R$ 980.000,00. 
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Tabela 2.15 Análise de relevância dos investimentos da Cia. G. 
Empresa Valor Contábil % sobre Patrimônio 

Líquido 
Relevância do investimento, 

 ≥ 10% do Patrimônio Líquido 
I 82.500,00  8,42%  Irrelevante 

Total 82.500,00  8,42%   
 

Apesar da Cia G deter 45% do capital social da Cia I, este investimento não é relevante. Neste 

caso, deve ser avaliado pelo o custo de aquisição. Não será coligada nem controlada pela Cia 

A. 

Em resumo, tem-se: 

 

B  é controlada direta de A (90%); 

C  é controlada direta de A (60%); 

D  é coligada de A (35%); 

E  não é controlada nem coligada de A; 

F  é controlada indireta de A (65% indiretamente por meio da controlada B); 

G  é controlada indireta de A (80% indiretamente por meio da controlada C); 

H  não é controlada nem coligada de A; 

I  não é controlada nem coligada de A. 

 

O mesmo exemplo analisado sob a ótica da Instrução CVM (2005) no 247/96, possui a mesma 

metodologia de registros e lançamentos contábeis; a diferença entre uma norma e a outra é a 

classificação do investimento. Assim, pela CVM, tem-se (tabela 2.16): 
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Tabela 2.16 Demonstração das diferenças entre a Lei no 6.404/76 e CVM (2005) no 247/96. 
 Lei no 6.404/76 CVM (2005) no 247/96 

 Coligada de A Controlada por A Coligada de A Controlada por A 

  Diretamente Indiretamente, 
via 

 Diretamente Indiretamente, 
via 

B - 90% - - 90% - 
C - 60% - - 60% - 
D 35% - - 35% - - 
E não não não 36% 

equiparada à 
coligada 

não não 

F - - 65%, via B - - 58,50%, via B 
G - - 80%, via C - - 48%, via C 
H não não não 21% 

equiparada à 
coligada 

- - 

I não não não não não não 
Verifica-se, portanto, que: 

 

B  é controlada direta de A (90%); 

C  é controlada direta de A (60%); 

D  é coligada de A (35%); 

E  é equiparada à coligada (40% indiretamente por meio da controlada B e A detém 36% de 

E, o que corresponde a 36%); 

F  é controlada indireta de A (65% indiretamente por meio da controlada B e A detém 90% 

de 65%, o que corresponde a 58,50%); 

G  é controlada indireta de A (80% indiretamente por meio da controlada C e A detém 60% 

de 80% , o que corresponde a 48%); 

H  é equiparada à coligada (60% indiretamente da coligada D); e 

I  é equiparada à coligada por meio de F. Entretanto, no caso da Cia I, poderá deixar de ser 

aplicado o método de equivalência patrimonial se, apesar da participação no capital 
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social de 18%, se tratar de coligada sobre a administração da qual a Cia F não tenha 

influência. 

 

 

2.4 Aspectos Inerentes aos Fatos e Registros Associados ao Método de Equivalência 

Patrimonial  

 

 

O quadro 2.1 mostra quatro situações, com tratamento contábil diferenciado, para o registro 

da diferença entre o valor do investimento e o valor pelo método de equivalência patrimonial. 

 
 

Registro na Investidora Fato ocorrido na Coligada ou Controlada 
1ª) Será registrado como receita 
ou despesa operacional 

se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na sociedade 
investida. 

2ª) Será registrado como receita 
ou despesa não operacional 

se decorrer de variação no percentual de participação da 
sociedade investidora no capital social da sociedade 
investida. 

3ª) Será registrado como reserva 
de reavaliação 

na proporção em que corresponde ao percentual de 
participação da sociedade investidora no capital social 
da sociedade investida, aplicado sobre o montante de 
reserva de reavaliação constituído na sociedade 
investida. 

4ª) Será registrado como redução 
de ágio incorrido na aquisição do 
investimento com fundamento 
no mercado dos bens 

se decorrer da constituição de uma reserva de 
reavaliação na sociedade investida. No caso de terem 
sido reavaliados na sociedade investidos bens 
diferentes dos que estão fundamentando o ágio 
incorrido na aquisição do investimento, ou se a 
reavaliação for de valor maior do que o ágio, o valor do 
ajuste do investimento deverá ser registrado em reserva 
de reavaliação. 

Quadro 2.1  Formas de registro de investimentos avaliados pelo MEP. 
Fonte: Almeida apud Beuren (1993, p. 67-68), adaptado. 
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Cada um dos itens citados pode ocorrer em algumas das situações a seguir: lucro ou prejuízo 

do exercício, recebimento de dividendos, variação na percentagem de participação, eventuais 

ajustes de exercícios anteriores, reavaliação do ativo e seus registros e deságio na aquisição de 

investimentos. Beuren (1993, p. 68-70), Santos (2002, p. 79-102) e FIPECAFI (2002, p. 195) 

explicam cada uma das situações. 

 

Em caso de lucro/prejuízo do exercício ou do período da sociedade coligada ou controlada, 

registrado proporcionalmente como acréscimo de investimento na investidora, terá como 

contrapartida uma conta de resultado denominada Participação no Resultado de Coligada e 

Controlada avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial, do grupo de Outras Receitas 

e Despesas Operacionais. Entretanto, se houver prejuízo na coligada ou controlada, o valor 

contabilizado como redução de investimento terá sua contrapartida na mesma conta de 

resultado, de quando tiver lucro, mediante um débito. 

 

Para o recebimento de dividendos, os lucros de coligadas e controladas já são reconhecidos 

pela investidora; dessa forma, quando efetivar a distribuição de tais lucros, devem ser 

registrados em caixa ou bancos e deduzidos da conta de Investimentos da investidora. 

 

Em casos de variação na percentagem de participação as alterações no capital da coligada ou 

controlada provocam modificações na investidora. Dessa forma, as variações de equivalência 

patrimonial decorrentes da alteração na porcentagem de participação deverão ser 

contabilizadas pela investidora como ganhos ou perdas de capital, no resultado não-

operacional. 

 

No que se refere a eventuais ajustes de exercícios anteriores, a lei societária determina que 
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estes deverão ser lançados diretamente na conta de Lucros Acumulados, sem transitar pela 

Demonstração de Resultado de Exercícios. 

 

A reavaliação do ativo e seus registros em empresa coligada ou controlada devem registrar a 

contrapartida desse aumento de valor em uma conta de reserva de reavaliação, aumentando o 

valor de seu Patrimônio Líquido. Nesse momento a investidora deve registrar esse acréscimo, 

proporcionalmente, em reserva de reavaliação de ativos controlados ou coligados. 

 

Tratando-se de ágio e/ou deságio na aquisição de investimentos avaliados pelo método de 

equivalência patrimonial, os investimentos devem ser registrados em contas distintas no 

Patrimônio Líquido na mesma proporção do valor da parcela do ágio ou deságio proveniente 

da transação. 

 

Alguns aspectos e conceitos correlacionados à aplicabilidade de fatos e registros associados ao 

método de equivalência patrimonial costumam gerar dificuldades aos estudantes, 

pesquisadores, analistas de mercado e profissionais da área contábil de interpretação dos 

mesmos nas demonstrações contábeis. Segundo Ibañez (1998, p. 53) essas dificuldades 

decorrem dos casos qualificados. 

 

São necessários o entendimento e aplicação da definição de coligada e controlada, para que 

não haja interpretação errônea dos fatos. 

 

Entender a determinação de relevância, em nível de investimento isolado ou conjunto de 

investimentos, para aplicação correta do MEP. 
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Ter cautela na utilização de datas diferentes entre as demonstrações contábeis da sociedade 

investidora e as da sociedade investida, porque pode ocasionar distorções nas informações 

contábeis. 

 

Ficar atento para a eliminação de resultados não realizados nas negociações entre sociedade 

investidora e entre sociedades investidas da mesma sociedade investidora, para não duplicar o 

valor. 

 

Levar em consideração, nas sociedades investidas, os dividendos já propostos pela sociedade 

investida, a fim de evitar distorções no exercício subseqüente àquele em que o resultado foi 

apurado na sociedade investida. 

Considerar na investidora os efeitos das reavaliações de ativos efetuados pelas sociedades 

investidas, visando haver equidade de interpretação e registro. 

 

Efetuar a determinação adequada dos resultados (lucros ou prejuízos) na empresa investidora 

decorrente de variações nas percentagens de participação em empresas investidas, tendo em 

vista que aumentos/reduções no Ativo da investidora pelo MEP decorrem de alterações no 

resultado. 

 

Determinar uniformidade nos critérios e procedimentos contábeis adotados pela sociedade 

investidora e por suas investidas, visando padronização e comparabilidade das informações. 

 

Apuração de existência de direitos preferenciais atribuídos a determinadas classes de 

participações para efetuar o tratamento adequado nos registros do resultado da investidora. 
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Verificar a fundamentação dos ágios e deságios relativos a participações adquiridas e, 

conseqüentemente, dos critérios e prazos para sua amortização ou absorção, afim de se 

proceder os registros contábeis de forma correta. 

 

No que se refere ao tratamento contábil adotado pelas sociedades investidoras que utilizam o 

método de equivalência patrimonial para avaliação de seus investimentos, podem ocorrer 

fatos e registros que não foram objetos da análise acima, mas que obviamente devem merecer 

um tratamento contábil e jurídico de forma a não desvirtuar a utilização da equivalência 

patrimonial como forma de evidenciação (disclosure) das informações contábeis. 

 

 

2.5 Conclusão 

 

 

O estudo possibilitou, de início, atender aos objetivos teóricos e práticos do assunto, 

mostrando o conceito do Método de Equivalência Patrimonial (MEP), a realização de uma 

abordagem de investimentos temporários e permanentes. Mostrou a diferença entre o método 

de custo e o método de equivalência patrimonial, evidenciou a diferença contábil entre os 

métodos e ressaltou a aplicabilidade do método de equivalência patrimonial em seus aspectos 

legais, de cálculo e de registro. 

 

Um aspecto importante que se constatou quanto à utilização do MEP diz respeito à 

dificuldade, por profissionais contábeis e não contábeis, do entendimento conceitual dos 

termos empregados pelo mesmo. Os termos: coligada, controlada e relevância precisam ser 

claramente entendidos porque podem causar problemas de identificação de ‘quando’ e ‘como’ 
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aplicar o método. Assimilar o significado e o uso adequado de cada um dos termos, isolado 

e/ou em conjunto, pode levar a cometer erros técnicos na aplicação do método.  

 

O método de equivalência patrimonial é superior ao método de custo na avaliação de 

investimentos. Por meio do MEP é possível o reconhecimento do valor econômico e não 

apenas contábil, uma vez que se mensura e registra contabilmente o valor do investimento 

com base no valor do mercado. Por esse motivo a qualidade da informação retrata a realidade 

empresarial da investida com transparência (disclosure) de sua evolução e uma posição real 

dos investimentos da controladora. 

 

Verificou-se que as diferenças existentes entre o método de custo e método de equivalência 

patrimonial afetam relevantemente o Resultado e o Patrimônio Líquido da investidora. 

Conseqüentemente, alteram o valor patrimonial de suas ações, os lucros disponíveis para 

distribuição e o reconhecimento das reservas. 

 

Constatou-se a existência de divergências, no que diz respeito à aplicação da equivalência 

patrimonial, entre a Lei no 6.404/76 e a Instrução CVM no 247/96. Na postura adotada pela lei 

o MEP será aplicado nos casos em que os investimentos deverão obedecer aos seguintes 

critérios: ser relevante e ser controlada ou coligada. Neste caso, a lei considera apenas as 

coligadas diretas. A postura adotada pela instrução da CVM amplia a aplicação do MEP para 

as coligadas indiretas e equiparadas às coligadas. Um ponto importante a ser destacado nessas 

divergências é que Imposto de Renda não reconhece coligadas indiretas e equiparada a 

coligada, tendo como parâmetro de aplicação do MEP o estabelecido pela Lei das Sociedades 

por Ações (6.404/76). 
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Há insuficiência de informações no artigo no 248 da Lei no 6.404/76 que trata especificamente 

da aplicabilidade do MEP, tais como: 

 

a) não determinam os tipos de influência administrativa quanto ao reconhecimento da 

investida  passar de coligada para controlada;  

b) quando não conjugado com os artigos 243 e 247 da mesma lei pode apresentar 

interpretações que alteram o resultado da controladora; e 

c) não há clareza para efetuação dos cálculos a serem realizados para a aplicação do 

método. 

 

Um limitador quanto à qualidade das informações geradas pelo método de equivalência 

patrimonial diz respeito à temporalidade das informações contábeis entre investidora e 

investida. Isto é ocasionado porque as investidas, normalmente, disponibilizam as 

informações de seus demonstrativos contábeis 60 (sessenta) dias antes do término do 

exercício fiscal. Conseqüentemente, a investidora terá seus investimentos avaliados pelo MEP 

com informações geradas no mês de outubro, sendo contabilmente reconhecidas no mês de 

dezembro, o que não retrata mais a realidade da investida e fere o princípio contábil da 

competência. 

 

Apesar das divergências entre a lei e a instrução CVM e de apresentar complexidade técnica 

nas diversas situações empresariais, o MEP é um bom instrumento contábil de informação. 

Entretanto, ainda há poucas pesquisas sobre o tema, principalmente quanto aos reflexos do 

imposto de renda nos resultados empresariais e no que se refere ao tratamento de 

investimentos no exterior, ocasionado pouca literatura especializada sobre o assunto. 
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3 PARECER DE AUDITORIA  

  

 

3.1 Introdução 

 

 

No Brasil, o parecer de auditoria não possuía uma uniformidade até os anos 70, do século 

passado. Naquela época, as empresas de auditoria e os auditores independentes utilizavam o 

modelo norte-americano. Somente em 1965, com a regulamentação do mercado de capitais 

pela Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passou a ser exigida, em alguns casos, a auditoria 

externa, como, por exemplo, a dos bancos Comerciais, dos bancos de Investimentos e das 

Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (FRANCO e MARRA, 2000, p. 

43-51). 

 

A Lei no 6.404/76, que estabelece novos paradigmas para atuação das sociedades anônimas, e 

a Lei no 6.385/76, que cria a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estabelecem regras 

definidas e imparciais, buscando, assim, atingir dois objetivos: promover a ampla divulgação 

de informações fidedignas a respeito das empresas e de seus valores e impedir o emprego de 

práticas não eqüitativas no mercado e na empresa. Assim, com o intuito de se obter um maior 

entendimento sobre o parecer de auditoria, buscou-se efetuar uma análise crítica da legislação 

deste instrumento e caracterizar aspectos práticos e normativos. 

 

 

 

 



 38 

3.2 O Modelo do Parecer de Auditoria 

 

 

O primeiro modelo de normatizado de parecer auditoria independente no Brasil foi editado 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, através Resolução CFC no 321/72, composta de 

apenas dois parágrafos, o primeiro identificava a identidade, a data, as demonstrações 

examinadas e o período; o segundo parágrafo expressava a opinião do auditor (Anexo A). 

Vigorou até 1991, quando o Conselho Federal de Contabilidade em sua Resolução CFC 

700/91 editou um novo modelo (Anexo B). Tal norma uniformiza a estrutura do parecer-

padrão dividido em três parágrafos. O primeiro descreve as demonstrações contábeis 

examinadas, o nome da entidade, as datas e períodos a que correspondem, definindo as 

responsabilidades da administração e dos auditores. O segundo trata da forma do trabalho 

executado, bem como da sua execução. No terceiro parágrafo, o auditor emite sua opinião, 

relatando se as demonstrações contábeis examinadas foram preparadas de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade, evidenciando, assim, adequadamente, a situação 

patrimonial e financeira da entidade (CFC, 1991, p.15). 

 

Em 17 de dezembro de 1997, entrou em vigor a Resolução CFC no 820 que aprovou a NBT 11 

– Norma de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, não alterando o modelo do 

parecer. Ver Anexo C (CFC, 1997, p. 1-2). 

 

O Conselho Federal de Contabilidade buscou uma uniformidade entre o parágrafo-padrão 

adotado pelo Brasil e pelos demais países, com intuito de se alcançarem maiores 

entendimentos e interpretações nas demonstrações contábeis, tanto de natureza doutrinária 

quanto aplicada. Assim, estabeleceram-se regras de adoção pelos Auditores Independentes, 



 39 

para que as demonstrações contábeis sejam preparadas de acordo com os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Por este motivo, 

em 24 de janeiro de 2003, o citado órgão alterou o item 11.3.2.3 da NBC T 11 através da 

Resolução no 820/97, ou seja, ocasionou a modificação do parecer. 

 

Assim, a redação dos Pareceres dos Auditores para o parágrafo de opinião passa a adotar 

(CFC, 2003, p. 14.) “a substituição da expressão com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade por práticas contábeis adotadas no Brasil, nos parágrafos de opinião dos 

Pareceres e Relatórios emitidos pelos Auditores Independentes” (grifo nosso). Há, ainda, 

menção à responsabilidade da administração de divulgar em Notas Explicativas as 

Demonstrações Contábeis e as práticas contábeis associadas. Explicita o significado de 

práticas contábeis como sendo os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e legislações pertinentes. 

 

Discorrendo sobre o tema, autores como Cardozo (1987, p. 79), Franco e Marra (2000, p. 

518), Araújo (2003, p. 71) e Zardo (2001, p. 40) concordam com a definição dada pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, qual seja a de que o Parecer dos Auditores Independentes, 

quando efetuado por empresa de auditoria,  ou Parecer do Auditor Independente, quando feito 

por um contador, é o documento mediante o qual o autor expressa sua opinião de forma clara. 

 

Ademais, segundo o disposto pela Resolução no 820/97, a opinião do auditor deve ser 

embasada em fatos concretos, evidenciados e comprovados por meio dos papéis de trabalho. 

A base de sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas abrange os aspectos abaixo 

na obra do Ibracon (2005, p. 1): 
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a) se as demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 

adequadas e condizentes com os Princípios Fundamentais de Contabilidade; 

b) se as demonstrações contábeis atendem aos principais requisitos legais, regulamentares e 

societários; 

c) se o conjunto das informações apresentadas pelas demonstrações contábeis é condizente 

com o conhecimento do auditor sobre os negócios e as práticas operacionais da empresa;  

d) se há apropriada divulgação de todos os assuntos relevantes para uma adequada 

apresentação das demonstrações contábeis. 

 

 

3.3 Estrutura Básica do Modelo de Parecer de Auditoria  

 

 

O atual modelo de Parecer de Auditoria de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, 

foi editado pela Resolução CFC no 953/03, a saber (CFC, 2003, p. 14):  

 

 

MODELO 
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 
DESTINATÁRIO 
 
(1) Examinamos os balanços patrimoniais da empresa ABC levantados em 31 de 

dezembro de 19X1 e 19X0, e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos 
correspondentes ao exercício findos naquelas datas, elaboradas sob 
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 

 
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e 

compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância 
dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controle interno da 
entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros 
que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a 
avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas 
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pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 

 
(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da empresa ABC em 31 de dezembro de 19X1 e 19X0, o resultado de 
suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações 
de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
Local e data 
Assinatura 
Nome do Auditor – responsável técnico 
Contador – n.º de registro no CRC 
Nome da empresa de auditoria 
N.º de registro cadastral no CRC 

 

 

O parecer-padrão do auditor independente é composto de três parágrafos indicados no texto 

por (1), (2) e (3), já mencionados anteriormente. Sá (1998, p. 497-498), Franco e Marra (2000, 

p. 521-522), Boynton (2002, p. 84), Ibracon (2003) e CFC (2003, p. 195-196) comungam da 

mesma opinião no que se refere aos elementos que compõem a estrutura básica do parecer-

padrão do auditor independente, apresentados a seguir: 

 

TÍTULO - ‘Parecer do(s) Auditor(es) Independente(s)’ – deve ser usado para auxiliar o leitor a 

identificá-lo e distinguí-lo dos pareceres ou relatórios emitidos por outros órgão, como por 

exemplo o da administração e o do conselho fiscal. 

 

DESTINATÁRIO – a quem deve ser encaminhado o parecer. Normalmente dirigido aos 

acionistas, cotistas ou sócios, ao conselho de administração ou à diretoria da empresa, ou 

outro órgão equivalente. 

 

PARÁGRAFO INTRODUTÓRIO – identifica as demonstrações contábeis sobre as quais o 

auditor está expressando sua opinião (‘Examinamos’); o nome da empresa; a(s) data(s) e 
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período(s) a que corresponde. Neste parágrafo o auditor deve mencionar quais são as 

responsabilidades da administração e a do auditor:  

 

• a administração é responsável pela preparação e conteúdo das demonstrações 

contábeis; 

• o auditor independente é responsável por expressar opinião sobre as demonstrações 

contábeis como resultado do seu exame. 

 

PARÁGRAFO DE EXTENSÃO – afirma que a auditoria foi efetuada de acordo com as 

normas de auditoria, que exigem: 

 

a) planejamento dos trabalhos de auditoria; 

b) execução dos exames com base em testes; 

c) avaliação das práticas e das estimativas contábeis adotadas, bem como da apresentação 

das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

PARÁGRAFO DE OPINIÃO – expressa a opinião do auditor se as demonstrações contábeis 

das empresas representam adequadamente, ou não, em todos os aspectos relevantes, quais 

sejam: 

 

a) as posições patrimonial e financeira da entidade; 

b) os resultados das operações para o período a que correspondem; 

c) as mutações de seu patrimônio líquido para o período a que correspondem; 

d) as origens e aplicações de seus recursos para o período a que correspondem; 

e) se estão de acordo com as práticas contábeis.  
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DATA – deve corresponder ao período de conclusão dos trabalhos na empresa auditada. 

 

ASSINATURA – deve ser assinado pelo contador responsável pelos trabalhos. 

 

NOME e REGISTRO – deve conter seu número de registro no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC). Caso o trabalho tenha sido executado por empresa de auditoria, seu 

nome e número de registro no CRC também devem constar no parecer. 

 

 

3.4 Terminologia usada no Parecer de Auditoria 

 

 

Muitas são as críticas realizadas sobre a redação do parecer do(s) auditor(es). Pesquisadores 

como Silva (2001, p. 43), Alves (2002, p. 24), Graterón e Conseza (2004, p. 52) e Araújo 

(2001, p. 71-81) são enfáticos ao afirmar que o modelo de parecer de auditoria é 

estandardizado, que o conteúdo e o significado são altamente técnicos, de difícil interpretação 

e contém frases não concluídas. Estes aspectos são importantes, principalmente quando estão 

relacionados aos escândalos que envolvem empresas de auditoria, como os que aconteceram, 

recentemente, em grandes empresas norte-americanas e instituições financeiras brasileiras. 

 

Por este motivo, faz-se necessário um esclarecimento sobre as terminologias usadas na 

redação do parecer-padrão. Esse esclarecimento ou análise, por sua vez, baseia-se nos 

trabalhos realizados pelo Ibracon (2005, p. 2), Boynton (2002, p. 82-86) e Graterón e 

Consenza (2004, p. 52-57). 
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O primeiro parágrafo ou parágrafo introdutório apresenta três afirmações factuais e tem por 

objetivo principal estabelecer e identificar as responsabilidades da administração e do auditor. 

 

Examinamos os balanços patrimoniais da empresa ABC, 
levantados em 31 de dezembro de 19X1 e 19X0, e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos 
correspondentes ao exercício findos naquelas datas, 

 

Essa frase atende aos requisitos básicos da estrutura do parecer, identificando quais foram as 

demonstrações contábeis auditadas, a empresa, a data e o período a que corresponde. 

 

elaboradas sob responsabilidade de sua administração. 
 

Esse trecho deixa claro que a administração é responsável pela preparação e pelo conteúdo das 

demonstrações contábeis, cabendo ao contabilista – contador da empresa – que as assina a 

responsabilidade técnica. 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações contábeis. 

 

O auditor termina o parágrafo introdutório deixando claro sua responsabilidade: a de 

expressar opinião sobre as demonstrações contábeis objeto dos seus exames. É neste parágrafo 

que o auditor assume responsabilidade técnica-profissional. 

 

O segundo parágrafo ou parágrafo de extensão relaciona-se com a dimensão do trabalho 

realizado. Aqui, a palavra ‘extensão’ refere-se à abrangência do trabalho do auditor. 

Anteriormente era usado o termo ‘escopo’ para referir-se à extensão. Esse parágrafo exige que 

o auditor indique claramente o caráter de uma auditoria e suas limitações. 
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Nossos exames foram conduzidos de acordo com as 
normas de auditoria e compreenderam: 

 

A redação usada, estabelece que o trabalho do auditor foi realizado de acordo com as normas 

de auditoria. 

 

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a 
relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema 
contábil e de controle interno da entidade; 

 

Verifica-se, aqui, a existência de limitações no trabalho do auditor quando se refere à 

relevância. O planejamento e a execução de uma auditoria visam à identificação de distorções 

relevantes nas demonstrações contábeis. O conceito de relevância é introduzido. Faz-se 

necessário um adendo para esclarecer o significado da palavra relevância ora aplicado. 

 

A palavra relevância é definida no dicionário Houaiss (2002) como sendo: “aquilo que se 

destaca em escala comparativa ou de valores; importância”. Ao se aplicar esta definição à 

contabilidade, pode-se dizer que informações são relevantes se sua omissão ou distorção 

poderá influir fortemente nas decisões do usuário. 

 

Ainda com referência à relevância, o CFC (2003a, p. 4) determina que ela depende da 

representatividade quantitativa ou qualitativa do item ou da distorção em relação às 

demonstrações contábeis como um todo. 

 

(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos 
registros que suportam os valores e as informações 
contábeis divulgados; e 

 

A assertiva acima explica a natureza da auditoria. A expressão ‘com base em testes’ deixa 
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claro que somente uma parte das operações da empresa, em um determinado período, foram 

examinadas. A referência a ‘testes’ implica, pois, a existência de risco.  

 

(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela administração da 
entidade, bem como da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 

 

O final do segundo parágrafo explicita esclarecimentos adicionais a respeito da maneira como 

se faz a auditoria. Afirma que o auditor exerce julgamento profissional na avaliação das 

representações feitas pela administração, contidas nas demonstrações contábeis. A expressão 

‘estimativas contábeis’ permite que os registros contábeis possam ser estimados, quando não 

se conhece seu justo valor. 

 

No terceiro parágrafo ou parágrafo de opinião, o auditor deve se expressar  de maneira clara e 

objetiva, pela exposição das posições patrimonial e financeira em todos os aspectos relevantes 

e pela constatação de representação adequada das demonstrações contábeis auditadas. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas 

 

O correto entendimento do significado e importância desse início de parágrafo, é concluir que 

a opinião está sendo emitida por profissionais experientes e especialistas. É incorreto, 

contudo, concluir que o trecho afirma que Certificamos ou Atestamos, este assunto será 

tratado mais adiante. A segunda parte da sentença faz referência às demonstrações contábeis 

identificadas no parágrafo introdutório, por este motivo não são repetidos. 

 

representam adequadamente, em todos os aspectos 
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relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa 
ABC em 31 de dezembro de 19X1 e 19X0, o resultado de 
suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as 
origens e aplicações de seus recursos referentes aos 
exercícios findos naquelas datas, 

 

A conotação empregada na expressão ‘representam adequadamente’ é de que as 

demonstrações contábeis estão apresentadas razoavelmente e sem vieses ou distorções. O 

auditor não emprega as palavras ‘precisamente, verdadeiramente, corretamente ou 

exatamente’ porque as demonstrações contêm estimativas, como já foi mencionado 

anteriormente e estão, portanto, realizadas por meio de testes. A opinião do auditor a respeito 

da adequação refere-se ao conjunto de cada demonstração, não à exatidão de contas ou 

componentes individuais. Uma opinião sem ressalva expressa a confiança do auditor de que as 

demonstrações contábeis atingem seu objetivo, mostrando adequadamente a posição 

patrimonial e financeira  da empresa auditada. Demonstra, ainda, que eventuais divergências a 

respeito de questões contábeis que tenham ocorrido entre a administração e o auditor foram 

resolvidas satisfatoriamente, na visão deste. A expressão ‘em todos os aspectos relevantes’ 

mostra a limitação do trabalho do auditor, uma vez que foi realizado por meio de amostragem 

e teste, ou seja, contém uma estimativa sobre as demonstrações contábeis, o que não constitui 

um atestado de exatidão. 

 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 

A frase identifica a fundamentação na qual o auditor julga a adequação das demonstrações 

contábeis.   

 

Neste item há uma divergência entre os autores pesquisados, Koliver (2003, p. 28-33) declara 

ter recebido inúmeras manifestações de colegas de profissão, afirmando  haver 
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inconformidade quanto ao conteúdo do parecer de auditoria. Este fato levou-o a realizar um 

trabalho de análise da expressão ‘de acordo com as práticas contábeis’ e constatou que esta 

não representa, em sua totalidade, o significado da expressão ‘de acordo com os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade’, usada anteriormente. O autor afirma conclusivamente que: 

 

os argumentos de natureza epistemológica indicam que a menção dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade é absolutamente indispensável, de vez que estes 
configuram a sustentação teórico-doutrinária das técnicas e práticas utilizadas no 
exercício profissional, no caso da auditoria independente, além de oferecer diretrizes 
para soluções de problemas concretos, porventura não explicitadas na legislação. 
(KOLIVER, 2003, p. 33) - Grifo do autor. 

 

 

3.5 Aspectos sobre a Natureza do Parecer do Auditor: Opinativo Versus Atestatório 

 

 

A forma de analisar o poder de comunicação do Parecer de Auditoria está diretamente 

relacionada com o usuário. Assim, tanto a Secretaria da Receita Federal, como o Ministério da 

Fazenda e as disposições sobre a matéria contábil contida em comunicados oficiais e/ou de 

cunho legal no Brasil, como a Circular 179 de 11/05/72 e a Resolução no 220 de 10/05/72 do 

Banco Central do Brasil, a Lei no 6.404/76 e disposições setoriais de outros organismos 

reguladores/fiscalizadores  interferem no conteúdo a ser publicado.  

 

Segundo Carvalho (1989, p. 56) no que tange à sua expectativa sobre o parecer, o usuário 

deseja que ela seja satisfatória: “à expectativa do ‘sim ou não’, do ‘certo ou errado’,quanto 

menos sofisticado o nível educacional formal do usuário, certamente mais ele irá pretender 

que alguém apresente conclusões que lhe reduzam as opções”.  
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A influência de órgãos regulamentadores e as necessidades dos usuários remetem a uma 

discussão: qual conjunto de princípios de contabilidade representa com propriedade: “os 

dispositivos nas regras fiscais? Os contidos nas disposições da legislação societária? Os 

prescritos pelas imposições de órgãos normatizadores /fiscalizadores de atividades setoriais? 

Os emanados da Academia?” (CARVALHO, 1989, p. 56). No que diz respeito ao Parecer dos 

Auditores, o dilema é: atestar que as regras e disposições foram seguidas ou não; ou afirmar 

que, tendo sido seguidas, elas conduziram, ou não, a um resultado adequado. 

 

Se o Parecer de Auditoria se propuser a afirmar que um conjunto de normas foi seguido, ele 

terá um caráter puramente regulamentar e formal, de certificado atestatório, sem nenhuma 

necessidade de análise de mérito. Se, por outro lado, o papel do Parecer for expressar uma 

opinião, é implícita a análise de mérito do conjunto de regras seguidas em comparação com 

seu propósito, opinar implica expressar um juízo de valor quando estão presentes variáveis 

subjetivas. 

 

Na primeira hipótese, de ser certificado, dois ou mais auditores ou firmas de auditoria 

independentes teriam que expressar o mesmo juízo sobre um mesmo conjunto de 

demonstrações contábeis. Em contrapartida, no Parecer opinativo, as conclusões seriam 

múltiplas, isto porque a adoção de um critério estimativo, ou de uma prática de divulgação 

(evidenciação) aceito por um, pode não ser o mais adequado na opinião de outro, os padrões 

de decisão teriam componentes subjetivos. 

 

Esse conflito entre função de certificação, na visão de Carvalho (1989, p. 58) “é o desafio 

primordial que, a nosso ver, impede uma comunicação adequada do parecer dos Auditores em 

sua forma atual no Brasil”. O autor faz as seguintes ponderações: 
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• O Atestado 

 

O encargo certificatório ou atestatório do Parecer de Auditoria adquire uma postura 

tendenciosa à transferência da responsabilidade do administrador para o auditor. Assim, dizer 

que está tudo certo tende a significar que o importante não é o ato de bem administrar e, sim a 

garantia externa desse ato, o que é uma inversão completa de valores. O administrador deve, 

por premissa, administrar bem, ao eleger prioridades, decidir as alternativas de ação e fazer 

um retrato periódico de suas ações, sem se preocupar com avaliações de terceiros.  Na missão 

do certificado, qualquer ressalva configura-se em crime, pois os conjuntos de normas 

existentes, princípios contábeis, devem ser cumpridos e a ressalva significa descumprimento. 

 

 

• A Opinião 

 

Para a emissão de uma opinião desta natureza é imprescindível mencionar o status do auditor 

e as exigências quanto a seu nível educacional formal, num patamar bem mais exigente. Isto 

se deve à necessidade de se interpretarem fatos à luz de preceitos doutrinários. Justificativas 

requerem embasamento técnico sólido, perspicácia e capacidade de apreensão e síntese para 

ato de julgar. A opinião resulta do julgamento e é associada a um conjunto de princípios que 

são os adequados a circunstâncias. O auditor irá julgar a adequação e os efeitos dos princípios 

usados. 

 

Uma pesquisa realizada por Araújo (2003, p. 71-81) buscou levantar junto aos usuários 

externos o entendimento do texto do Parecer do auditor independente. A pesquisa foi 

realizada junto a entidades ligadas ao mercado financeiro: Comissão de Valores Mobiliário, 
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Associação Brasileira das Companhias Abertas, Superintendência de Seguros Privados do 

Brasil, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Associação Brasileira dos Analistas do Mercado 

de Capitais e Banco Central do Brasil. O questionário dispunha de doze indagações. O autor 

da pesquisa não informou o número de pessoas entrevistadas. No total, o índice de respostas 

obtidas atingiu 86%, sendo que 14% das instituições pesquisadas não responderam ao 

questionário.  

 

Segundo Araújo (2003, p. 76),  o parecer do auditor independente só pode ser opinativo e não 

pode assumir natureza atestatória. Dos entrevistados, 14% não responderam, 29% entenderam 

que o parecer tem natureza atestatória e 57% responderam que o parecer de auditoria tem 

natureza opinativa.  

 

A Norma Brasileira de Contabilidade T-11, que trata das  normas de auditoria independente 

das demonstrações contábeis, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, deixa bem 

claro que o parecer de auditor tem a finalidade de divulgar a opinião acerca da fidedignidade 

das demonstrações contábeis da empresa auditada. Assim, apesar desta Norma, a pesquisa 

mostrou que, entre os pesquisados, esse entendimento não se apresenta consolidado, visto que 

29% dos entrevistados a consideram de natureza atestatória.  

 

 

3.6 Tipos de Parecer de Auditoria e seus Significados 

 

 

O parecer do(s) auditor(es) independente(s) classifica-se, segundo a natureza da opinião, em: 

parecer sem ressalva, parecer com ressalva, parecer adverso e parecer com abstenção de 
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opinião. 

Parecer Sem Ressalva 

 

O parecer sem ressalva, também denominado de parecer limpo ou parecer-padrão é emitido 

quando o auditor está convencido de que todos os aspectos são relevantes, que as 

demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, e de que há apropriada divulgação de todos os assuntos relevantes às demonstrações 

contábeis (CFC, 2003, p. 197, IBRACON, 2005, p. 6). 

 

O parecer sem ressalva pode ser usado em casos em que, mesmo tendo havido alterações em 

princípios contábeis ou no método de sua aplicação, o fato e os efeitos deles decorrentes 

foram adequadamente determinados e revelados nas demonstrações contábeis e/ou nas notas 

explicativas.  

 

Basicamente, há duas circunstâncias que impedem o auditor de emitir um parecer sem 

ressalva: 

 

a) discordância da administração da empresa a respeito do conteúdo e/ou forma de 

apresentação das demonstrações contábeis; e 

b) limitação da extensão do seu trabalho. 

 

 

Parecer Com Ressalva 

 

No caso da emissão de um aparecer com ressalva, o auditor deverá incluir descrição clara de 
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todas as razões que fundamentaram sua opinião e a quantificação dos efeitos sobre as 

demonstrações contábeis. Essas informações devem ser apresentadas em parágrafo específico 

do parecer, preferencialmente em parágrafo intermediário, precedendo ao da opinião, e 

também, se for o caso, fazer referência à divulgação mais ampla em notas explicativas às 

demonstrações contábeis. As terminologias recomendadas para a redação de ressalva são: 

‘exceto a’, ‘exceto quanto’, ‘com exceção de’, ‘com ressalva’ ou ‘ressalvado’ (CFC, 2003, p. 

197). 

 

Segundo Santi (1988, p. 41), Silva (2001, p. 43), Sá (1998, p. 533), CFC (2003, p. 197) e 

Ibracon (2005, p. 7), a ressalva deve ser expressa sempre que, a juízo do auditor, as 

demonstrações contábeis não refletirem adequadamente a posição patrimonial e  financeira ou 

resultados das operações. Este parecer é emitido quando o auditor conclui que o efeito da 

discordância não é tão grave que requeira parecer adverso ou abstenção de opinião.  

 

O conjunto das informações sobre o assunto, objeto de ressalva constante no parecer dos 

auditores independentes e nas notas explicativas sobre as demonstrações contábeis, deve ser 

claro para os usuários.  Assim, ele deve mostrar sua natureza e seus efeitos nas demonstrações 

contábeis, particularmente sobre a posição patrimonial e financeira e sobre o resultado das 

operações.  

 

As informações contidas no parecer e na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

devem permitir que o usuário possa identificar demonstrações contábeis ajustadas em relação 

às principais contas envolvidas, especialmente os efeitos no patrimônio líquido e no resultado 

do exercício; haverá situações em que será impraticável uma quantificação; este fato deverá 

ser mencionado.  
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Parecer Adverso 

 

Este tipo de parecer é emitido quando o auditor possui informações suficientes para formar a 

opinião de que as demonstrações contábeis não representam adequadamente a posição 

patrimonial e  financeira da empresa auditada num determinado período e não estão de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil (CFC, 2003, p. 198, IBRACON, 2005, p. 8). 

 

Normalmente, este parecer é utilizado quando as demonstrações contábeis apresentarem 

desvio aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, cujo efeito é extremamente 

significativo sobre as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto. Neste caso caberá ao 

auditor julgar o grau de relevância do desvio aos princípios contábeis e decidir entre parecer 

com ressalva ou adverso. 

 

Neste tipo de parecer, o auditor deve explicar todas as razões ponderáveis que o levaram a 

assim proceder, referindo-se, normalmente, no parágrafo intermediário: (a) aos motivos e à 

natureza das divergências que suportam sua opinião adversa, e (b) aos principais efeitos do 

assunto objeto da opinião adversa sobre a posição patrimonial e financeira, sobre as 

demonstrações contábeis. Caso tais efeitos não possam ser quantificados, deverá fazer a 

melhor estimativa, mencionando suas bases de cálculo no parecer. 

 

O auditor deve declarar, no parágrafo de opinião, a relevância dos efeitos dos assuntos 

comentados no parágrafo anterior ou em parágrafos anteriores, bem como se as demonstrações 

contábeis não representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade de 
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acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

O parágrafo de opinião, quando se trata de parecer adverso, apresenta-se normalmente da 

seguinte forma: “Em nossa opinião, devido à relevância dos efeitos do assunto comentado no 

parágrafo 3, as demonstrações....” (IBRACON, 2005, p. 12). 

 

 

Parecer Com Abstenção de Opinião 

 

O auditor afirma que não pode expressar sua opinião sobre as demonstrações contábeis porque 

teve limitação significativa na extensão de seus exames, incerteza ou contingência relevante. 

Está, pois, impedindo de expressar sua opinião ou não tem comprovação suficiente para 

fundamentá-la. Quando este tipo de parecer for emitido, as razões devem ser explicadas em 

um ou mais parágrafos de ênfase, imediatamente antes do parágrafo de opinião.  

 

Segundo Sá (1998, p. 533), CFC (2003, p. 197) e Ibracon (2005, p. 8), nos casos de limitações 

significativas, o auditor deve, no parágrafo de extensão, indicar claramente os procedimentos 

omitidos e suas circunstâncias ou fazer uma referência a um parágrafo intermediário 

específico do parecer que descreva tal limitação. Em quaisquer desses casos, em parágrafo 

final do parecer, o auditor deve mencionar claramente que o exame não foi suficiente para 

permitir emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis tomadas em conjunto. A 

abstenção de opinião não elimina a responsabilidade do auditor de mencionar no parecer 

qualquer desvio relevante que possa influenciar a decisão do usuário dessas demonstrações. 

 

O parágrafo introdutório apresentar-se-ia da seguinte forma: “Fomos contratados para auditar 
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as demonstrações contábeis da Empresa ABC relativas ao exercício social findo em 31 de 

dezembro de 19X1, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração” (CFC, 2003). 

O parágrafo de opinião quando apresenta parecer adverso apresentar-se-ia, normalmente dessa 

maneira: “Devido à relevância do assunto mencionado no parágrafo 3, a extensão do nosso 

exame não foi suficiente para nos possibilitar emitir, e por isso não emitimos opinião sobre as 

demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1” (IBRACON, 2005, p. 19). 

 

 

3.7 Conclusão  

 

 

Ainda que os assuntos pertinentes ao parecer de auditoria estejam consubstanciados pela Lei 

no 6.404/76, pela Resolução no 753 do Conselho Federal de Contabilidade e pelas Normas e 

Procedimentos de Auditoria 1 do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, poucas 

pesquisas foram realizadas com intuito de evidenciar a prática profissional. Existem inúmeras 

pesquisas sobre o caráter normativo do parecer, mas às deficiências em outras abordagens.  

 

Justifica esta revisão o fato que o estudo: 

 

a) evidencia, além de aspectos técnicos os de caráter históricos e epistemológicos e 

b) aprofunda a discussão da estrutura básica do parecer mostrando de forma detalhada 

suas partes com significados e inter-relações. 

  

No que concerne aos aspectos históricos do estudo apresentado verificou-se a predominância 

da utilização do modelo norte-americano de pareceres contábeis até por volta de 1970 e, ainda 
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assim, sem uma uniformização consistente de uso pelos contadores. O primeiro modelo de 

parecer normatizado de auditoria no Brasil passa ser usado após a edição da Resolução no 321 

de 1972 do Conselho Federal de Contabilidade. 

 

Ao mostrar a estrutura básica do parecer de auditoria em vigor para os profissionais contábeis, 

utilizou-se de tratamento epistemológico e análise de conteúdo, para que a discussão de suas 

partes fosse mais aprofundada e contemplasse os aspectos de legalidade, interpretação, 

prática, teoria e compreensão. 

 

Dentre os elementos abordados neste estudo de parecer de auditoria dois itens se destacam por 

suas características polêmicas. O primeiro refere-se à mudança de redação do parecer de 

auditoria em vigor pela refere a substituição da expressão ‘Princípios Fundamentais de 

Contabilidade’ por ‘Prática Contábeis adotadas no Brasil’. O segundo refere-se a uma 

pesquisa (CARVALHO, 1989) que levanta a discussão do caráter opinativo ou atestatório dos 

pareceres de auditoria. Araújo (2003), por meio de pesquisa em entidades do mercado 

financeiro chegou a conclusão que 57% dos que responderam à pesquisa afirmaram que o 

parecer de auditoria tem natureza opinativa.  

 

Por fim, o estudo evidencia de modo sintético os tipos de pareceres de auditorias e seus 

significados. 

 

Procurou-se analisar o parecer de auditoria em seus múltiplos aspectos. Entretanto, os 

levantamentos de referencial teórico utilizados na redação textual mostraram que há pouco 

trabalho disponível sobre o tópico de parecer de auditoria e que há, portanto, necessidade de 

mais pesquisa sobre o assunto. 



 58 

4 ANÁLISE DAS CAUSAS E EFEITOS DAS RESSALVAS DE EQUIVALÊNCIA 

PATRIMONIAL EVIDENCIADAS EM PARECERES DE AUDITORIA 

 

 

4.1 Introdução 

 

 

No Brasil, a Lei n.o 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que criou a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 das Sociedades por Ações, 

que disciplinam o funcionamento do mercado de valores mobiliários e a atuação de seus 

protagonistas, classificam as companhias abertas, os intermediários financeiros e os 

investidores, além de outros, cujas atividades giram em torno desse universo principal. A 

CVM tem poderes para disciplinar, normalizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes 

do mercado. Seu poder normativo abrange todas as matérias referentes ao mercado de valores 

mobiliários (BRASILa, 2004; BRASILb, 2004; CVM, 2005). 

 

A legislação brasileira encontra-se associada à Lei das Sociedades Anônimas, por Resoluções 

do Conselho Federal de Contabilidade. Esta legislação e Resoluções e/ou Instruções 

Normativas da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil determinam 

que certos tipos de empresas, tais como empresas de capital aberto, instituições financeiras e 

instituições educacionais, são obrigadas a ter suas Demonstrações Contábeis auditadas e 

publicadas com o respectivo Parecer de Auditoria. 

 

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, CFC no 820 de 17 de 

dezembro de 1997, que trata de normas de Auditoria, existem diversos tipos de pareceres 
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associados à situação econômica, financeira e patrimonial de empresas. Dessa forma, existe o 

parecer sem ressalva, parecer com ressalva e parecer adverso ou negativo de opinião (CFC, 

2004).  

 

O trabalho de Auditoria deve ser feito pela verificação da adequação das práticas contábeis, 

das normas contábeis, da legislação societária e da legislação fiscal. Problemas detectados 

pela auditoria farão com que o auditor opte pela emissão de um tipo ou outro de parecer. 

Problemas levantados pela auditoria no tocante à equivalência patrimonial sem significância 

não ocasionam reflexos no parecer de auditoria; nestes casos, emitir-se-á parecer sem ressalva. 

Porém, quando os problemas forem significantes os auditores poderão emitir um parecer com 

ressalva ou parecer adverso. Muitos pareceres de auditoria de empresas de capital aberto 

apresentam ressalvas ligadas ao Método de Equivalência Patrimonial (CRCSP/IBRCON, 

2000). 

 

Não foram encontrados, na literatura consultada, trabalhos que envolvessem análise das 

causas de ressalvas ligadas ao Método de Equivalência Patrimonial (MEP). Assim, este 

trabalho tem por objetivos identificar as causas de ressalvas de equivalência patrimonial nos 

pareceres de auditoria e analisar as conseqüências contábeis internas dessas ressalvas. 

 

 

4.2 Metodologia 

 

 

Esta é uma pesquisa fenomenológica, este método preocupa-se com a descrição direta tal 

como ela é. Bicudo e Espósito (1997, p. 17) explicam que fenômeno vem da palavra grega 
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phainómenon e significa coisa que aparece, que se mostra, que se manifesta. A pesquisa 

realizada pode ter três classificações distintas: qualitativa, descritiva e experimental. 

 

Nesta pesquisa, o aspecto qualitativo se torna primordial, porque é importante estabelecer uma 

relação de causa-efeito entre pareceres de auditoria e equivalência patrimonial. Neste aspecto, 

as informações devem ser tratadas mais em níveis de motivos, e, portanto, de essência das 

operações empresariais refletidas pela contabilidade. 

 

Quanto ao seu objetivo geral a pesquisa pode ser classificada como descritiva. Gil (2002, p. 

42) explica que a pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações de relações entre variáveis”. 

 

Não foram localizadas, na literatura investigada, estudos sobre o inter-relacionamento dos 

dois assuntos tratados na pesquisa – equivalência patrimonial e parecer de auditoria 

independente. Dessa forma constituiu-se procedimento metodológico a exploração do máximo 

de fatores que influenciam o inter-relacionamento entre os dois assuntos.  

 

De acordo com o procedimento da técnica da pesquisa, esta pesquisa é experimental. Gil 

(2002, p. 47) afirma que “a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de 

estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-los, definir as formas de 

controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto”. Assim, esta pesquisa 

assumiu duas variáveis, parecer de auditoria e equivalência patrimonial, e por meio da 

utilização da análise de conteúdo, identificou os fenômenos que influencia essas variáveis e os 

efeitos que elas produziriam. 
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A amostra do trabalho da pesquisa necessitou receber tratamento estratificado na sua seleção. 

O universo da pesquisa constituiu-se de pareceres de auditoria de empresas de capital aberto 

no Brasil. As Demonstrações Contábeis juntamente com os Pareceres de Auditorias 

encontram-se no site da CVM e podem ser acessadas pelo endereço eletrônico http://www. 

cvm.gov.br.  

 

Por prerrogativa legal, a CVM pode fixar listas de informações a serem submetidas pelas 

companhias abertas aos usuários das informações econômicas, financeiras e patrimoniais das 

entidades, aos seus usuários legais ou não. Essa base de dados está formalizada pelas 

Informações Anuais (IAN) por meio das demonstrações contábeis. O levantamento dessas 

demonstrações ocorreu no período de 01/01/2004 a 20/10/2004, conforme apêndice A e 

refere-se às Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2003. 

 

Levantou-se um total de 628 empresas que publicaram suas demonstrações contábeis. No 

primeiro levantamento buscou-se identificar os tipos de pareceres emitidos pelos auditores 

independentes. Assim, foi possível classificar os pareceres nos tipos mostrados no tabela 4.1: 

 

Tabela 4.1 Levantamento quanto à classificação dos pareceres de auditoria. 
Tipos de pareceres Quantidade 

Pareceres sem Ressalva 483 
Pareceres com Ressalva 129 
Pareceres com Negativa de Opinião 2 
Pareceres Adversos 2 
Empresas que, apesar de terem as demonstrações contábeis disponíveis, não 
tinham pareceres de auditores independentes,  e, por este motivo, não foram 
classificadas. 

 
12 

Total 628 
 

Após a identificação da classificação dos pareceres, buscou-se selecionar dentro dos pareceres 
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com ressalva, adversos e com negativas de opinião, os pareceres que envolviam o método de 

equivalência patrimonial. 

 

Efetuou-se uma análise dos dados com o intuito de se identificarem terminologias específicas 

que caracterizassem o uso do MEP. Após essa análise, separou-se um grupo de palavras: 

equivalência patrimonial, controlada, coligada, investimento, participação societária. 

Utilizando a ferramenta ‘localizar’ do Word buscaram-se esses vocábulos nos pareceres. Por 

este processo selecionaram-se 76 pareceres dentre 133, que poderiam apresentar ressalvas de 

equivalência patrimonial. 

 

Em nova análise, classificando, agora, as terminologias encontradas, e verificando se havia 

alguma relação com o MEP, selecionaram-se 55 pareceres dentre 76 disponíveis. Apesar de 

terem sido usadas as palavras selecionadas, o texto do auditor evidencia que as ressalvas 

ocorreram por outros motivos como investimentos financeiros ou questões tributárias, entre 

outros. Por uma nova análise, agora com o auxílio das notas explicativas, foi possível 

constatar que 48 dentre os 55 pareceres estavam relacionados com MEP, conforme apêndice 

B. 

 

Dadas as dimensões qualitativas da pesquisa realizada, os seguintes fatores nortearam a 

metodologia usada neste trabalho: 

 

a) preocupação quanto à utilização e classificado de termos técnicos e contábeis nos 

pareceres; 

b) o significado dos termos para compreensão do conteúdo e 

c) necessidade de recorrer às Notas explicativas das demonstrações contábeis para 
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entender o texto do parecer e o contexto da operação da empresa. 

4.3 Resultados e Discussão 

 

 

4.3.1 Evidenciação Estrutural dos Pareceres 
 

 

Na amostra de 48 pareceres, foi possível identificar os elementos que compõem a estrutura do 

modelo de parecer de auditoria descrito em capítulo anterior. 

 

O primeiro item levantado no parecer de auditoria foi o Título. Constatou-se que somente 

52% dos pareceres da amostra o apresentaram. O fato de 48% dos pareceres não apresentarem 

o título - Parecer do(s) Auditor(es) Independente(s) – justifica-se por se tratar de material de 

internet, cujas informações estão pré-determinadas com links específicos. Por outro lado, a 

publicação de parecer de auditoria feita em jornais apresenta título. 

 

Os destinatários dos pareceres encontram-se explicitados na Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 Destinatários do Parecer do Auditor Independente 

Direção Quantidade Percentual 
Acionistas e Administração 29 60,42% 
Diretores e Acionistas 12 25,00% 
Conselho de Administração e Acionistas 5 10,42% 
Acionistas 1 2,08% 
Diretoria da Empresa 1 2,08% 
Total 48 100% 

 

Verifica-se, pela tabela, que o acionista é o destinatário que aparece com maior freqüência nos 

pareceres de auditoria da amostra, com o percentual acumulado em 97,92%. Este dado é 
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corroborado pelo site Bitcom (2005), de onde se extrai a seguinte afirmação “o parecer de 

auditoria é normalmente dirigido aos acionistas da empresa auditada”. 

 

No Parágrafo Introdutório identificam-se as demonstrações contábeis sobre as quais o auditor 

está expressando sua opinião. Este parágrafo deve conter o nome da empresa; a(s) data(s) e 

período(s) a que corresponde. Deve-se mencionar, ainda, quais são as responsabilidades da 

administração e a do auditor. Verificou-se, na amostra selecionada, que 100% dos pareceres 

contemplam as informações recomendadas.  

 

Na identificação das demonstrações auditadas, observa-se que se utilizam duas expressões: 

Demonstrações Financeiras ou Demonstrações Contábeis, que correspondem a 54,17% e 

48,83%, dos pareceres respectivamente. O uso destas duas expressões é explicado pelo 

Ibracon (2005). Assim, a expressão ‘Demonstrações Contábeis’ é empregada para se referir às 

informações contábeis que, no Brasil, abrangem o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do 

Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos ou 

outras, aplicáveis a setores específicos de atividade, ou requeridas por órgãos 

regulamentadores, as quais, juntamente com as Notas Explicativas correspondentes, formam 

um conjunto de dados e informações básicas sobre os quais o auditor emite seu parecer. 

Entretanto, a legislação societária e, posteriormente, a legislação fiscal e outros consagraram o 

uso da expressão ‘demonstração financeira’ para o mesmo conjunto de informações. Assim, 

segundo o Ibracon (2005), a expressão ‘demonstração financeira’ tem exatamente o mesmo 

sentido da locução ‘demonstrações contábeis’, e vice-versa. 

 

No Parágrafo de Extensão, todos os pareceres (100% da amostra) afirmam que a auditoria é 

efetuada de acordo com as normas de auditoria, as quais exigem: planejamento dos trabalhos 
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de auditoria; execução dos exames com base em testes; avaliação das práticas e das 

estimativas contábeis adotadas, bem como da apresentação das demonstrações contábeis 

tomadas em conjunto. A tabela 4.3 explicita, em detalhes, a afirmação anterior. 

 

Tabela 4.3 Componentes do Parágrafo de Extensão 
Itens Situação

 Sim Não Total 
a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, 
o volume de transações e o sistema contábil e de controle interno da 
entidade; 

 
48 

 
0 

 
48 

b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros 
que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; 

 
48 

 
0 

 
48 

c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como 
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 
48 

 
0 

 
48 

 

No item parágrafo de opinião, verifica-se a terminologia e a posição patrimonial. Constata-se 

que a expressão ‘exceto a’ não foi utilizada; 45,83% dos pareceres da amostra utilizam a 

expressão ‘exceto pelos’; 41,67% optaram por usar ‘exceto quanto’ e 12,5% não usaram a 

palavra ‘exceto’ ou qualquer outra similar para identificar ressalva, conforme mostra a tabela 

4.4. 

 

Tabela 4.4 Expressão utilizada para identificar a Ressalva 
Expressão Quantidade Percentual 

Exceto quanto 22 45,83% 
Exceto pelos 20 41,67% 
Não usaram a palavra exceto ou outra similar  6 12,5% 
Total 48 100% 

 

Verifica-se que a palavra exceto é usada em 87,5% dos pareceres de auditoria da amostra, para 

destacar a existência de ressalva. 
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Do parágrafo de opinião do parecer, conclui-se, ainda que 95,83%  dos pareceres da amostra 

identificam a posição patrimonial financeira na data do balanço e que 4,17% não o fizeram, 

conforme mostra a tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 Posição Patrimonial Financeira  
Situação Quantidade Percentual 

Identificam a posição Patrimonial Financeira na data do Balanço 46 95,83% 
Não identificam a posição Patrimonial Financeira na data do 
Balanço 

2 4,17% 

Total 48 100% 
 

Cerca de 80% (mais precisamente, 81,25%) dos pareceres de auditoria da amostra 

identificaram o local, enquanto 18,75% não o fizeram. Todos os pareceres selecionados 

apresentaram a data que corresponde ao período de conclusão dos trabalhos na empresa 

auditada e a assinatura do responsável pelo trabalho, como mostra a tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 Itens que compõem o término do Parecer do Auditor Independente 
Quantidade

 Sim Percentual Não Percentual Total 
Local 39 81,25% 9 18,75% 48 
Data  48 100% 0 100% 48 
Assinatura 48 100% 0 100% 48 

 

Ainda sobre o término do Parecer de Auditoria Independente, foi possível identificar e 

quantificar os responsáveis pelo trabalho, conforme tabela 4.7. Este levantamento evidencia 

que duas empresas de auditoria aparecem com uma maior freqüência, ver tabela 4.8. Com o 

objetivo de esclarecer por que essas empresas apresentam um maior número de pareceres com 

ressalva, buscou-se o site da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), onde foi possível 

verificar a composição das carteiras de clientes das empresas de auditoria, demonstrada pela 
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tabela 4.9.  

 
Tabela 4.7 Estruturas de Pareceres e Empresas de Auditoria 

Empresa Nº 
parágrafos 

Parágrafos 
de ênfase 

Empresa de Auditoria 

Baumer S/A 6 1 AKW 
Companhia Fluminense de refrigerantes 5 1 Boucinhas 
Construtora Adolpho Lindenberg S/A 4 0 Ecopal S/C 
Construtora Sultepa S/A 7 3 Rokembach  
Indústria Arteb S/A 12 4 Trevisan 
La Fonte Participações S/A 7 2 Trevisan 
La Fonte Telecom S/A 6 2 Trevisan 
Epilife Empreendimentos e Participações 5 1 Terco Auditores 
GPC Participações S/A 10 6 KPMG 
Minupar Participações S/A 7 3 Rokembach  
Net Serviços de Comunicação S/A 4 1 Ernste &Yong 
Paranapanema S/A 8 4 Trevisan  
Forpart S/A 8 4 BKR – Lopes, Machado 
Liga de Futebol S/A 10 6 BKR – Lopes, Machado 
Parcom Participações S/A 8 4 BKR – Lopes, Machado 
Hotéis Othon S/A 13 6 Deloitte Touche Tohmatsu 
Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos 9 3 BDO Directa 
CMA – Participações S/A 4 1 Ernste &Yong 
Corrêa Ribeiro S/A Comércio e Indústria 7 4 Santana & Souza 
Varing Participações em Serviços Complementares S/A 4 1 Deloitte Touche Tohmatsu 
Varing participações em transporte aéreos S/A 4 1 Deloitte Touche Tohmatsu 
521 Participações S/A 6 2 Deloitte Touche Tohmatsu 
AES Elpa S/A 7 3 Deloitte Touche Tohmatsu 
Bonaire Participações S/A 5 1 Deloitte Touche Tohmatsu 
Bradespar S/A 8 4 Price WaterhouseCoopers 
Bradesplan Participações S/A 7 3 Price WaterhouseCoopers 
Caiuá – Serviços de Eletricidade 5 1 Boucinhas 
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga 5 1 Price WaterhouseCoopers 
Companhia Paulista de Força e Luz 6 2 Deloitte Touche Tohmatsu 
Companhia Siderúrgica Nacional 6 2 Deloitte Touche Tohmatsu 
CPFL Energia S/A 6 2 Deloitte Touche Tohmatsu 
Inepar Energia S/A 7 3 KPMG 
Ipiranga Petroquímica S/A 5 1 Price WaterhouseCoopers 
Participações Industriais do Nordeste S/A 6 2 Price WaterhouseCoopers 
Petropar S/A 5 1 Price WaterhouseCoopers 
Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A 5 1 Price WaterhouseCoopers 
Rio Grande Energia S/A 5 1 Price WaterhouseCoopers 
VBC Energia S/A 6 2 Deloitte Touche Tohmatsu 
Vicunha Siderurgia S/A 5 1 Deloitte Touche Tohmatsu 
Companhia Habitasul de Participações 7 1 Nardon-Nasi 
Predileto Alimentos S/A 7 1 Ernste &Yong 
Caianda Participações S/A 7 2 Price WaterhouseCoopers 
Natura Cosméticos S/A 6 3 Deloitte Touche Tohmatsu 
Monteiro Aranha S/A 5 2 Price WaterhouseCoopers 
Petrobrás Química S/A Petroquisa 6 2 Ernste &Yong 
Springer S/A 7 1 Confidor 
Viação Aérea São Paulo – VASP 7 2 Rodyo’s 
Kuala S/A 5 1 Deloitte Touche Tohmatsu 
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Tabela 4.8 Relação das Empresas de Auditoria e Percentual de Pareceres 
Empresa de Auditoria Freqüência de Parecer Percentual 

Deloitte Touche Tohmatsu 13 27,08% 
Price WaterhouseCoopers 10 20,83% 
Ernste &Yong 4 8,33% 
Trevisan 4 8,33% 
BKR – Lopes, Machado 3 6,25% 
Boucinhas 2 4,17% 
KPMG 2 4,17% 
Rokembach 2 4,17% 
AKW 1 2,08% 
BDO Directa 1 2,08% 
Confidor 1 2,08% 
Ecopal S/C 1 2,08% 
Nardon-Nasi 1 2,08% 
Rodyo’s 1 2,08% 
Santana & Souza 1 2,08% 
Terco Auditores 1 2,08% 
Total 48 100,00% 
 
 
 

Tabela 4.9 Posição de auditores independentes por clientes listados na Bovespa 
Número de Clientes (por data-base) 

 ano de 2002 ano de 2003  
Auditor Independente 30/09 31/12 31/03 30/06 30/09 Posição Atual 

PricewaterhouseCoopers 106 107 100 92 92 1° 
Deloitte Touche Tohmatsu 102 96 91 92 91 2° 
Ernst & Young 38 36 36 36 36 3º 
KPMG 36 36 37 37 35 4º 
Trevisan 26 28 32 32 32 5º 
Boucinhas & Campos+Soteconti 16 14 17 21 20 6º 
Martinelli 17 16 14 14 14 7º 
BKR Lopes, Machado 5 5 5 6 6 8° 
HLB Audlink 5 6 5 5 4 9° 
Villas Rodil 5 5 5 4 4  
Bdo Directa 4 4 4 4 4  
Rokembach & Cia 3 3 4 4 4  
Nardon, Nasi & Cia. 4 4 3 4 4  
Loudon Blomquist 3 3 3 4 4  
Tufani, Reis & Soares 4 4 3 3 3 15° 
Etae Auditores 3 3 3 3 3  
Audimar 2 2 2 2 2 17° 
Bendoraytes 2 2 2 2 2  
Ecopal 1 2 2 2 2  
Grant Thorton 2 2 2 2 2  
Howarth & Associados 1 2 2 2 2  
INA 2 2 2 2 2  
Performance 2 2 2 2 2  
Outros (1 cliente apenas) 48 43 44 38 38 24° 
Total de Companhias Bovespa 437 427 420 413 408  
Fonte: BOVESPA (2004). 
Comparando os dados obtidos com a amostra com os fornecidos pela Bolsa de Valores de São 
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Paulo (BOVESPA, 2004) observa-se uma coerência na quantidade de pareceres emitidos pelas 

empresas de auditoria. A tabela 4.9 mostra que as duas maiores empresas de auditoria são a 

Pricewaterhousecoopers e a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Isto justifica 

a quantidade de pareceres que são assinados por elas na amostra selecionada.  

 

 

4.3.2 Os Nexos Causais dos Pareceres  

 

 

Analisar os nexos causais dos pareceres de auditoria independente, da amostra em questão, é 

identificar os motivos pelos quais estes pareceres apresentaram ressalva. A elucidação das 

causas permitirá verificar as conseqüências internas para as empresas investidoras. 

 

Para a identificação dos motivos de ressalva nos pareceres de auditoria relacionados com o 

Método de Equivalência Patrimonial na amostra da pesquisa, foram selecionados os 

parágrafos de ênfase e opinião dos auditores, como mostra a tabela 4.7. Isto se fez necessário 

porque é no parágrafo de opinião que o auditor expressa os motivos pelos quais é dada a 

ressalva. Em alguns casos não foi possível fazer essa análise com base neste parágrafo; assim, 

buscaram-se os parágrafos de ênfase para entender o que acarretou a ressalva. A análise dos 

textos de parecer de auditoria independente permitiu agrupar palavras e/ou expressões que 

retratassem situações idênticas. Estas encontram-se relacionadas na tabela 4.10: 

 

 

 

Tabela 4.10 Distribuição dos motivos de Ressalva 
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Motivo   Freqüência Percentual 

Diferimento das perdas cambiais 19 39,58% 
Coligada/Controlada não foram auditadas 7 14,58% 
Crédito com empresas do grupo 5 10,42% 
Crédito Fiscal 4 8,34% 
Parecer de coligada/controlada com ressalva ou emitido por outro 
auditor 

4 8,34% 

Descontinuidade – Coligada/Controlada 4 8,34% 
Perda permanente de investimentos 1 2,08% 
Controlada/Coligada só registra parte da receita 1 2,08% 
Integração do capital 1 2,08% 
Investimento alienado/ágio 1 2,08% 
Notas Explicativas 1 2,08% 
Total 48 100% 
 

Os motivos podem ser explicados: 

 

• Diferimento das perdas cambiais - refere-se à opção adotada pelas controladas/coligadas 

de registrar, em contas do ativo diferido, a variação cambial incorrida no ano de 2001, em 

conformidade com a Deliberação CVM 404, de setembro de 2001 e Deliberação CVM 

409 de 1º de novembro de 2001 (CVM, 2005). Esta deliberação dispõe sobre o tratamento 

contábil dos ajustes de ativos e passivos em moeda estrangeira. Assim, esta norma 

estabelece que as variações cambiais decorrentes dos passivos em moeda estrangeira, em 

virtude de alteração na taxa de câmbio, poderão ser registradas em conta destacada do 

ativo diferido. Também poderá ser assim registrado o resultado líquido negativo 

decorrente do ajuste, em contas de obrigações de crédito, cujas variações ocorreram no 

ano de 2001. O valor registrado no ativo diferido deverá ser amortizado linearmente e 

registrado em conta própria do resultado, em até quatro anos, a partir do exercício de 

2002, inclusive. 
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• Controlada/Coligada não foram auditadas - as demonstrações contábeis de 

controladas/coligadas não foram examinadas por outro auditor independente. Assim, não 

foi possível ao auditor da controladora formar uma opinião quanto à adequação dos 

valores representativos e dos correspondentes resultados registrados no exercício sob 

exame, com base no patrimônio líquido da empresa controlada/coligada. 

 

• Créditos com empresas do grupo - as demonstrações contábeis da controlada/coligada 

apresentam crédito junto à outra companhia do grupo, cujo vencimento ocorreu em 31 de 

dezembro de 2003 e que não foi renegociado. A realização desse crédito pode, também, 

depender de transações ainda em discussão ou da capacidade dessa empresa honrar com 

seus compromissos. 

 

• Crédito Fiscal - controladas/coligadas ajuizaram ações, buscando o reconhecimento do 

direito sobre créditos tributários. Convencidas do êxito de sua demanda, elas registraram 

em exercício anterior valores correspondentes às compensações solicitadas. Entretanto, 

ganhos dessa natureza somente devem ser reconhecidos após todas as instâncias de 

recursos terem sido percorridas com êxito, não havendo mais possibilidade de recursos da 

parte contrária, ou seja, quando a decisão judicial final for favorável e os valores forem 

conhecidos. 

 

• Parecer de controlada/coligada com ressalva ou emitido por outro auditor - as 

demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2002 e/ou 2003 foram examinadas 

por outros auditores independentes, que emitiram parecer com ressalva, em virtude da 

incerteza quanto à adequação dos valores contábeis. 
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• Descontinuidade de controlada/coligada - a controlada/coligada vem apresentando 

expressivos prejuízos líquidos. Adicionalmente, os dados financeiros indicam a 

necessidade de capacitação relevante de recursos em curto prazo para possibilitar a 

manutenção de suas atividades e apresentam passivos a descoberto. Estes fatores geram 

incerteza quanto à capacidade de a controlada/coligada continuar operando. 

 

• Perda permanente de investimento - discussão no âmbito judicial para incorporação de 

subsidiária. Em função da incerteza quanto ao resultado, não foi possível reconhecer nas 

demonstrações contábeis qualquer provisão para perda em investimentos. 

 

• Controlada/coligada só registra parte da receita - a controlada/coligada embora emita seus 

documentos fiscais contendo a totalidade das receitas auferidas, somente registra no 

resultado do exercício 75% das mesmas, que equivale ao montante total líquido dos custos 

de comissão. 

 

• Investimento alienado/ágio - a companhia detinha investimento relevante na coligada, esse 

investimento foi alienado na referida data e, dessa forma, não mais se exige um parágrafo 

de ênfase acerca do assunto mencionado no parecer emitido em 2003, sobre as 

demonstrações contábeis do exercício findo em 2002. Houve, ainda, por parte da 

investidora, aquisição de empresa com sociedade ligada, sem a ocorrência de realização 

financeira e com registro de ágio. 

 

• Notas explicativas - em virtude do processo de distribuição pública das ações ordinárias a 

Administração da Sociedade decidiu alterar o texto de algumas das notas explicativas 
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originais para harmonizá-lo às práticas usualmente utilizadas na venda de ações 

simultânea no País e no exterior. Nenhuma modificação foi efetuada nas demonstrações 

contábeis. 

 

Comparando a os dados encontrados com o universo de empresas que apresentaram pareceres 

com ressalvas verifica-se que o motivo 'diferimento das perdas cambiais' representa um 

percentual significante dentro dos parâmetros utilizados pelas empresas de auditoria, ou seja, 

superior a 10%. Os outros motivos não devem ser subestimados, uma vez que os motivos 

detectados foram correlacionados com método de equivalência patrimonial, e esta pesquisa 

não teve por objetivo correlacioná-los com outros tipos de ressalvas (tabela 4.11). 

 

Tabela 4.11 Distribuição de freqüência dos motivos de ressalva da amostra   
dados os Pareceres com Ressalva 

Motivo Freqüência % em relação a 133 pareceres  
Diferimento das perdas cambiais 19 14,29% 
Coligada/Controlada não foram auditadas 7 5,26% 
Crédito com empresas do grupo 5 3,76% 
Crédito fiscal 4 3,01% 
Parecer de coligada/controlada com 
ressalva ou emitido por outro auditor 

4 3,01% 

Descontinuidade  Coligada/Controlada 4 3,01% 
Perda permanente de investimentos 1 0,75% 
Controlada só registra parte da receita 1 0,75% 
Integração do capital 1 0,75% 
Investimento alienado/ágio  1 0,75% 
Notas Explicativas 1 0,75% 
Total 48 36,09% 
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4.3.3 As Conseqüências das Operações nas Demonstrações Contábeis, identificadas 

pelos Pareceres de Auditoria 

 

 

Antes de se analisar as conseqüências das operações nas Demonstrações Contábeis 

identificadas pelos pareceres de auditoria, faz-se necessário desenvolver matrizes de 

conseqüências. Esta necessidade decorre do fato de que a análise será realizada sobre a 

redação dos pareceres de auditoria. Tais implicações são sinalizadas por sentenças que 

indicam ajustes e/ou efeitos destacados pelas seguintes expressões: ‘está aumentado’, 

‘apresenta-se a maior ou superavaliado’; ‘está diminuído’, ‘apresenta-se a menor ou 

subavaliado’. Os primeiros referem-se a situações em que os efeitos causam um acréscimo 

nos valores das contas/grupos envolvidos; já os segundos referem-se a redução nos valores em 

questão. Assim, a matriz de conseqüência teve como suporte os termos superavaliações e 

subavaliações. 

 

As matrizes foram desenvolvidas considerando a representação no Ativo, Passivo, grupos de 

contas pertencentes ao Balanço Patrimonial e Despesas e Receitas que são contas da 

Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

Deste modo, ao identificar, nos pareceres da amostra, os motivos que originaram as ressalvas 

procurou-se estabelecer uma ou mais conseqüências do Resultado do Exercício. Teve-se a 

preocupação de verificar qual terminologia foi usada pelo auditor independente. Esse cuidado 

foi tomado ao se verificar a falta de padronização quanto aos termos usados nos pareceres dos 
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auditores independentes. Alguns se referiam às receitas e custos ou simplesmente a resultados 

e outros, ainda, apenas a prejuízos ou lucros. 

 

Por este motivo a análise das conseqüências das operações nas Demonstrações Contábeis, 

identificadas pelos pareceres de Auditoria terá como base de estudos os grupos do Ativo, 

Passivo, Receitas e Despesas. No quadro 4.1 foi estabelecido o possível efeito nos grupos. 

Essa análise tem como suporte a operação dos lançamentos contábeis, que são realizados por 

partidas dobradas. Por isso, toda vez que se altera uma conta e/ou grupo haverá um efeito em 

uma outra conta e/ou grupo. O quadro 4.2 demonstra sinteticamente essas conseqüências. 

   
Análise dos grupos: Ativo, Passivo, Receitas e Despesas 

 

Situação 
 

Ativo 
Superavaliado 

Ativo 
Subavaliado 

Passivo 
Superavaliado 

Passivo 
Subavaliado 

Despesa 
Superavaliada 

Despesa 
Subavaliada 

Receita 
Superavaliada 

Receita 
Subavaliada 

Ativo 
Superavaliado 

        

Ativo  
Subavaliado 

        

Passivo 
Superavaliado 

        

Passivo 
Subavaliado 

        

Despesa 
Superavaliada 

        

Despesa 
Subavaliada 

        

Receita 
Superavaliada 

        

Receita 
Subavaliada 

        

Quadro 4.1 Matriz de análise de superavaliação e subavaliação do Ativo, Passivo, Despesas e Receitas 
 
 

Situação Possíveis Reflexos 
Ativo Superavaliado Ativo Subavaliado 

Passivo Superavaliado 
Despesa Subavaliada 
Receita Superavaliada 

Passivo Subavaliado Ativo Subavaliado 
Passivo Superavaliado 
Despesa Subavaliada 
Receita Superavaliada 

Despesa Superavaliada Ativo Subavaliado 
Passivo Superavaliado 
Despesa Subavaliada 
Receita Superavaliada 
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Receita Subavaliada Ativo Subavaliado 
Passivo Superavaliado 
Despesa Subavaliada 
Receita Superavaliada 

Quadro 4.2 Resumo da Matriz de análise de superavaliação e subavaliação do Ativo, Passivo, Despesas e 
Receitas 
 

Outro aspecto apreciado refere-se aos vocábulos lucros e prejuízos empregados no sentido do 

resultado da apuração da Demonstração do Resultado do Exercício. Não é possível avaliá-los 

com base na matriz de análise de superavaliação e subavaliação do Ativo, Passivo, Despesas e 

Receitas, por não ser possível identificar a causa, receita ou despesa, que resultou na 

superavaliação ou a subavaliação do lucro/prejuízo no resultado do exercício. O quadro 4.3 

apresenta as situações possíveis de serem encontradas no resultado do Exercício. 

 

Análise das Despesas, Receitas e Resultados do Exercício 
Situação 

 
Despesa 

Superavaliada 
Despesa 

Subavaliada 
Receita 

Superavaliada 
Receita Subavaliada 

Prejuízo Superavaliado     
Prejuízo Subavaliado     
Lucro Superavaliado     
Lucro Subavaliado     
Quadro 4.3 Matriz da análise de superavaliação e subavaliação do Resultado do Exercício 
 

Analisando o quadro 4.3, verifica-se que as expressões Prejuízo Superavaliado e Lucro 

Subavaliado referem-se à mesma situação, assim como Prejuízo Subavaliado e Lucro 

Superavaliado. 

 

 

4.3.4 Os Motivos dos Pareceres 

 

 

1) Diferimento das perdas cambiais 
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As empresas que possuem o motivo de diferimento das perdas cambiais, representam 39,58% 

da amostra. Em relação ao total de pareceres com ressalva, estas empresas representam 

14,29%, como mostrado nas tabelas 4.10 e 4.11. 

Considere-se uma empresa Investida que, no ano de 2001 optou por registrar em uma conta de 

ativo diferido ajuste de variação cambial decorrente de ativos e/ou passivos em moeda 

estrangeira, em virtude de alteração na taxa de câmbio, conforme Deliberações CVM n.o 

404/409 de 2001. Assim, o Balanço Patrimonial da investida apresenta em conta destacada do 

ativo diferido, um resultado líquido negativo decorrente do ajuste de obrigações de créditos, 

resultante da variação cambial de operações em moeda estrangeira no ano de 2001. 

Conseqüentemente, a investida deixou de reconhecer, em 2001, a perda com a variação 

cambial em sua demonstração de resultado, o que acarretou em superavaliação do lucro, 

devido ao registro subavaliado da perda com variação cambial, e no Balanço Patrimonial os 

efeitos são: a superavaliação do diferido causado pelo registro da variação cambial, e 

superavaliação do patrimônio líquido, ao reconhecer a superavaliação do lucro do exercício, 

como mostra a figura 4.1. 

 

Investida em 2001 Investida em 2001 
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício 

ATIVO PASSIVO 
Diferido  
 

superavaliado 

Patrimônio Líquido 
 

superavaliado 

 

Receitas 
(-) Despesas (perda com variação cambial)          
     subavaliadas 
(=) Lucro - superavaliado 

 

 

 

Figura 4.1 Demonstração dos efeitos do diferimento da variação cambial na empresa Investida, em 2001. 
 

A Controlada, por meio da aplicação do método de equivalência patrimonial, reconhece o 

efeito do registro realizado na Investida. Ao reconhecer o resultado do investimento por meio 

da equivalência, superavaliou o investimento e a receita de equivalência, respectivamente 

contas do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. 
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Conseqüentemente, superavaliou o lucro e este, por sua vez, superavaliou o grupo patrimônio 

líquido. Ver figura 4.2. 

 

 

Investidora em 2001 Investidora em 2001 
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício 
ATIVO PASSIVO 
Investimentos  (em 
função do ano de 2001 
da investida) 
 

superavaliado 

Patrimônio Líquido 
 
 
 

superavaliado 

 

Receitas 
(-) Despesas 
(+) Receitas de Equivalência Patrimonial  
      superavaliada 
(=) Lucro  superavaliado 

 

 

 

Figura 4.2 Demonstração dos efeitos do diferimento da variação cambial na Investidora, em 2001. 
 

 

De acordo com a Deliberações CVM n.o 404/409, o valor registrado no ativo diferido deverá 

ser amortizado linearmente e registrado em conta própria do resultado, em até quatro anos, a 

partir do exercício de 2002, inclusive. Portanto, este registro ocasionou os seguintes efeitos no 

exercício de 2002 da Investida: registro de amortização da perda com variação cambial, 

superavaliando a despesa de amortização, em contrapartida, diminuindo a conta diferido, 

subavaliando-a; o resultado do exercício teve seu lucro subavaliado em função da 

amortização, o que ocasionou a subavaliação do patrimônio líquido, conforme mostra a figura 

4.3. 

 

Investida em 2002 Investida em 2002 
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício 

ATIVO PASSIVO 
Diferido  
 

subavaliado 
Patrimônio Líquido 
 

subavaliado 

 

Receitas 
(-) Despesas (amortização)    superavaliadas 
(=) Lucro    subavaliado 

 

 

 

Figura 4.3 Demonstração dos efeitos da amortização do diferimento da variação cambial na Investida, em 2002. 
 

 

Na Controlada os efeitos são: a receita de equivalência patrimonial apresenta-se subavaliada 
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em função de o Balanço Patrimonial da Investida estar subavaliado; assim, o lucro da 

Investidora apresenta-se subavaliado. O patrimônio líquido e a conta de investimento da 

Controladora continuam superavaliados em decorrência dos registros no ano anterior. Ver 

figura 4.4. 

 

Investidora em 2002 Investidora em 2002 
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício 

ATIVO PASSIVO 
Investimentos  (em 
função do ano de 2001 
da investida) 
 

superavaliado 

Patrimônio Líquido 
 
 

 
superavaliado 

 

Receitas 
(-) Despesas 
(+) Receitas de Equivalência Patrimonial  
      subavaliada 
(=) Prejuízo superavaliado  ou Lucro subavaliado 

 

 

 

Figura 4.4 Demonstração dos efeitos da amortização do diferimento da variação cambial na Investidora, em 
2002. 
 

Os efeitos causados na Investida e na Investidora no ano de 2003 são os mesmos do ano de 

2002, ou seja, a Investida apresenta uma superavaliação da despesa de amortização, 

conseqüentemente, uma subavaliação do lucro; e o diferido e o patrimônio líquido continuam 

subavaliados, como mostra a figura 4.5.  

 

A controladora apresenta uma receita de equivalência patrimonial subavaliada, um prejuízo 

superavaliado e superavaliadas as contas de investimento e patrimônio líquido em função do 

ano de 2001 da investida, conforme mostra a figura 4.6. 

 

Investida em 2003 Investida em 2003 
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício 

ATIVO PASSIVO 
Diferido  
 

subavaliado 

Patrimônio Líquido 
 

subavaliado 

 

Receitas 
(-) Despesas (amortização)   superavaliadas 
(=) Lucro   subavaliado 

 

 

 

Figura 4.5 Demonstração dos efeitos da amortização do diferimento da variação cambial na Investida, em 2003. 
 

Investidora em 2003 Investidora em 2003  
Balanço Patrimonial 

 
Demonstração do Resultado do Exercício 
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ATIVO PASSIVO 
Investimentos  (em 
função do ano de 2001 
da investida) 
 

superavaliado 

Patrimônio Líquido 
 
 
 

superavaliado 

 Receitas 
(-) Despesas 
(+) Receitas de EP   subavaliada 
(=) Prejuízo superavaliado  ou  Lucro subavaliado 

 

 

 

Figura 4.6 Demonstração dos efeitos da amortização do diferimento da variação cambial na Investidora, em 
2003. 
 

Analisando os pareceres de auditoria independente das Controladas, foi possível identificar as 

conseqüências causadas a essas Empresas pela opção das Investidas de registrar no diferido a 

variação cambial ocorrida em operações com moeda estrangeira.  

 

Na redação dos pareceres foram encontradas seis situações de conseqüência nas 

demonstrações contábeis das empresas Controladoras, relacionadas no quadro 4.4, com as 

respectivas freqüências .  

 
Ativo Passivo Resultado do Exercício Quant. 

Superavaliação Superavaliação Patrimônio Líquido 
Subavaliação Passivo a Descoberto 

Superavaliação do Prejuízo 
Subavaliação do Lucro 

7 

 Superavaliação do Patrimônio Líquido Superavaliação do Prejuízo 
Subavaliação do Lucro 

6 

Superavaliação  Superavaliação do Prejuízo 1 
  Superavaliação do Prejuízo 

Subavaliação do Lucro 
4 

Subavaliação Subavaliação do Patrimônio Líquido Subavaliação do Lucro 1 
Total 19 

Quadro 4.4 Conseqüências nas Controladoras por diferimento das perdas cambiais em Investidas. 
 

Verifica-se, assim, que não existe um padrão para a redação do parecer ou não há um 

consenso entre os auditores quanto ao modo de descrever todos os efeitos nas demonstrações 

contábeis das Investidoras. 

 

O quadro 4.4 possibilita identificar a única situação em que o Ativo é subavaliado. Isto é 
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esclarecido pelos Apêndices B e C, que tratam das análises do conteúdo e análise das 

conseqüências, respectivamente. Verifica-se que este caso apresenta, além do diferimento da 

variação cambial, problemas relacionados com tributos Imposto de Renda (IR) e Contribuição 

Social Sobre o Lucro (CSSL). 

2) Coligada/Controlada não foi auditada 

 

As empresas cujas Investidas não foram auditadas representam 14,58% da amostra e 5,26% 

do total de pareceres com ressalva, tabelas 4.10 e 4.11. Os pareceres associados mostram que 

seis dentre as sete empresas não reconhecem ou mencionam em seu parecer possíveis ajustes 

causados por investimentos em coligada/controlada. Apenas um parecer reconhece possíveis 

efeitos em seus demonstrativos decorrentes dos ajustes contábeis não contabilizados. Neste 

caso, a controladora apresenta uma superavaliação no Investimento e no Patrimônio Líquido. 

 

 

3) Crédito com Empresas do Grupo 

 

A tabela 4.10 mostra que 8,34% dos problemas que envolvem MEP estão relacionados a 

créditos entre empresas pertencentes ao mesmo grupo. Em relação ao total de pareceres, este 

motivo representa 3,76%, tabela 4.11. 

 

As ressalvas da amostra selecionada que estão relacionadas com Créditos entre Empresa do 

Grupo apresentam os efeitos mostrados no quadro 4.5, agrupados em 4 (quatro) situações. 

 
Situação Ativo Passivo Resultado do Exercício Quant. 

1  Subavaliação Subavaliação  Prejuízo 1 
2 Subavaliação  Subavaliação  Resultado 2 
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3 Provisão perda de 
créditos 

  1 

4 Superavaliação Superavaliação Superavaliação 1 
Total 5 

Quadro 4.5 Efeitos, em Controladas, causados por Créditos entre Empresas do Grupo. 
 

O quadro 4.6 juntamente com as figuras 4.7 e 4.8 demonstram os efeitos de negócios 

efetuados por empresas pertencentes ao mesmo grupo. O fato da Controlada Indireta não ter 

renegociado contratos de empréstimo vencidos, cujo documento prevê a restituição do 

empréstimo acrescido de encargos financeiros, causou em suas demonstrações contábeis uma 

subavaliação em seu passivo circulante, passivo a descoberto e no prejuízo do exercício. 

 

Controladora Controlada 
Empresa A Empresa B 
Empresa B Empresa D 
Empresa C Empresa B 

                                    Quadro 4.6 Composição de Investimentos em Grupo de Empresas 
 

Controlada em 2003 Controlada em 2003 
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício 

ATIVO PASSIVO 
 Passivo Circulante 

Subavaliado 
 

Passivo a Descoberto 
Subavaliado 

 

Receitas 
(-) Despesas 
(=) Prejuízo subavaliado 

 

 

 

Figura 4.7 Demonstração dos efeitos da Controlada Indireta na Controlada, em 2003. 

 

Em conseqüência, as Controladoras apresentam investimentos e resultados do exercício 

subavaliados, figura 4.8. 

 

Investidora em 2003 Investidora em 2003 
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício 

ATIVO PASSIVO 
Investimentos   
 

Subavaliado 

Patrimônio Líquido 
 

Subavaliado 

 

Receitas 
(-) Despesas 
(+) Resultado de EP  subavaliada 
(=) Resultado Subavaliado 
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Figura 4.8 Demonstração dos efeitos da Controlada na Controladora, em 2003. 
 

Na situação 3, os créditos estão vinculados a eventuais negociações dos ativos dessas 

empresas, cujos valores dependem de transações ainda em discussão e/ou da capacidade 

financeira das Investidas em honrar seus compromissos. Foi realizada uma provisão para 

perdas na realização desses créditos o que resultou em uma subavaliação do ativo. 

 

No que tange à situação 4, refere-se a créditos com controlada/coligada que apresentam risco 

de descontinuidade, neste caso deveria haver uma provisão para perda, destinada a cobrir a 

totalidade destes créditos. Entretanto, isso não ocorreu, apresentando a Controlada uma 

superavaliação na conta de resultado (lucro), acarretando assim uma superavaliação do 

patrimônio líquido e do ativo. 

 

 

4) Crédito fiscal 

 

O crédito fiscal representa 8,34% da amostra relacionada com o método de equivalência 

patrimonial e no total dos pareceres de auditoria com ressalva representa 3,01%, ver tabelas 

4.10 e 4.11. Constatou-se que não existe um padrão de conseqüências para as empresas 

Controladoras e cada caso deve ser analisado independentemente. O quadro 10 mostra quais 

são os efeitos causados por suas Investidas, no que se refere aos créditos fiscais. 

 
Ativo Passivo Resultado do Exercício Quant. 

Superavaliação 
Investimento 

Superavaliação Patrimônio 
Líquido 

 1 

  Subavaliação do Lucro 1 
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Superavaliação 
Crédito Fiscal 

  1 

Superavaliação 
Investimento 

Subavaliação Passivo a 
Descoberto 

Subavaliação do Prejuízo 1 

Total 4 
Quadro 4.7 Conseqüências na Controladora causadas por crédito fiscal em Investidas. 
 

 

5) Parecer de coligada/controlada com ressalva ou emitido por outro auditor 

 

O grupo de empresas que apresentam como motivo da ressalva o parecer de 

coligada/controlada com ressalva ou emitido por outro auditor, representam 8,34%, mostrado 

na tabela 4.11. 

 

Este grupo divide-se em dois posicionamentos: o primeiro, com 75% da amostra, não 

reconhece os efeitos das ressalvas contidas nos pareceres de suas coligadas/controladas e o 

segundo, com 25% da amostra, reconhece esses efeitos, quadro 4.8. Neste caso, verificou-se 

que o Ativo Imobilizado foi subavaliado e as Despesas de Depreciação superavaliadas. Ver 

apêndice C. 

 

Ativo Passivo Resultado do Exercício Quant. 
Não identificado Não identificado Não identificado 4 

Total 4 
Quadro 4.8 Conseqüências na Controladora causadas por Parecer de coligada/controlada com ressalva ou 
emitidas por outro auditor 
 

Os pareceres de auditores, neste caso, enfatizam futuros ajustes contábeis sem identificá-los, 

em função da incerteza quanto a eventos futuros; de fato, a emissão do parecer teve por base 

uma das seguintes situações: 
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• as demonstrações contábeis foram examinadas por outros Auditores; 

• as demonstrações contábeis foram examinadas por outros Auditores Independentes, que 

emitiram parecer com ressalva em virtude das demonstrações que serviram de fundamento 

para a avaliação do investimento pelo método de equivalência patrimonial não terem sido 

examinadas por auditores independentes e com ênfase referente a incerteza na mensuração 

dos eventuais ajustes do valor contábil ao valor de realização dos investimentos; e 

• as demonstrações contábeis foram examinadas por outros Auditores Independentes, que se 

abstiveram de emitir opinião sobre as mesmas. 

 

 

6) Descontinuidade – Coligada/Controlada 

 

Em 100% dos casos investigados, a controladora reconhece, como prejuízos, os investimentos 

em coligada/controlada quando esta apresenta um quadro de descontinuidade em função do 

passivo a descoberto causado por consecutivos prejuízos e pela incerteza quanto à realização 

do ativo (investimento em coligada/controlada). O motivo de descontinuidade de 

coligada/controlada representa 8,34% da amostra que contém ressalva envolvendo 

equivalência patrimonial.  

 

As demonstrações contábeis das Controladas foram preparadas no pressuposto da 

continuidade normal dos negócios de suas Controladas/Coligadas. As Companhias investidas 

vêm apresentando expressivos prejuízos registrando um passivo a descoberto. 

Adicionalmente, indicam a necessidade de capitalização relevante de recursos a curto prazo, 

para possibilitar a manutenção de suas atividades. Estas empresas apresentam créditos a 
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receber com empresas relacionadas, que também apresentam dificuldades e, 

conseqüentemente, a realização desse ativo é incerta. 

 

O reconhecimento de prejuízos em controladas/coligadas resulta em prejuízo líquido no 

resultado do exercício e um passivo a descoberto, além da incerteza quanto à realização destes 

investimentos, pois dependem do sucesso das ações que estão sendo desenvolvidas pela 

Administração para superar tais dificuldades. 

 

 

7) Perda permanente de investimentos 

 

Este item representa 2,08% na amostra selecionada que envolve MEP e 0,75% no geral dos 

pareceres que apresentaram problemas, conforme tabelas 4.10 e 4.11. 

 

A Controlada está discutindo judicialmente a incorporação de sua subsidiária, sem a emissão 

de novas ações em favor da Sociedade. Em função da incerteza quanto ao resultado da 

discussão judicial em andamento, não foi reconhecida nas demonstrações contábeis qualquer 

provisão para perda em investimento, cujo valor não pode ser razoavelmente determinado no 

momento. Quadro 4.9. 

 

Ativo Passivo Resultado do Exercício Quant. 
 Subavaliação  1 

Total 1 
Quadro 4.9 Conseqüências na Controladora causadas por perda permanente de investimento em investidas. 
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8) Controlada só registra parte da receita 

 

Somente um parecer, dentre os pareceres das 133 empresas investigadas, mencionou que a 

controlada só registrou parte da receita. A controlada, embora emita seus documentos fiscais 

contendo a totalidade das receitas auferidas, somente registra no resultado 75% das receitas, o 

que equivale ao montante total líquido dos custos de comissão. Conseqüentemente, a 

demonstração da Controlada apresenta uma subavaliação na conta investimento e resultado. 

 

 

9) Integração do capital 

 

Da mesma forma, apenas um parecer, no total de 133 empresas investigadas, mencionou que a 

controlada registrou integração do capital. A integralização do capital efetuado pela 

Controlada Indireta, por meio de bens imobilizados, teve a avaliação do seu valor baseada no 

mercado, gerando, no término do exercício de 2002, um ganho não operacional. Por se tratar 

de transação realizada com empresas do mesmo grupo não deveria ter sido reconhecida. Este 

ganho não operacional somente é reconhecido por ocasião da efetiva realização com terceiros. 

O efeito dessa transação na Controladora é a superavaliação no investimento, no patrimônio 

líquido, no resultado do exercício e no resultado da equivalência patrimonial. 

 

 

10) Investimento alienado/ágio  

 

Novamente, somente um parecer, dentre os 133 investigados, mencionou que a controlada 

registrou investimento alienado/ágio. Até o término de 2003 a Controladora detinha 
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investimento relevante em sua coligada, controladora integral por uma terceira empresa. Esse 

investimento foi alienado na referida data e, dessa forma, não é mais requerido um parágrafo 

de ênfase referente aos assuntos mencionados no parecer emitido em 28 de março de 2003. 

 

A Controladora registrou ágio na aquisição das ações da controladora de sua coligada, 

fundamentado na expectativa de rentabilidade futura. A operação foi realizada com sociedade 

ligada, sem a ocorrência de realização financeira, e, portanto, deveria ser constituída provisão 

para eliminar o ágio dos registros da companhia uma vez que não há evidência de que o 

referido ágio, apurado sem o envolvimento de terceiros, tenha sustentação econômica. Dessa 

forma, no fim do exercício de 2003, a Controladora apresentou o investimento e o patrimônio 

líquido superavaliados e o prejuízo do exercício subavaliadas. 

 

 

11) Notas Explicativas 

 

Apenas um dos pareceres apresenta notas explicativas. A ressalva sobre Notas Explicativas 

não causou nenhum efeito nas demonstrações contábeis da Controlada, pois as demonstrações 

foram elaboradas e divulgadas na imprensa como determina a Lei Societária brasileira, ou 

seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Entretanto, em função do 

processo de distribuição pública das ações ordinárias, foram alterados os textos de algumas 

das notas explicativas originais para harmonizá-las às práticas usualmente utilizadas em 

ofertas realizadas com esforços de venda de ações, simultaneamente, no país e no exterior. 

Ressalte-se que nenhuma modificação foi efetuada nas demonstrações contábeis. 
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4.5 Conclusão 

 

 

Os dados obtidos permitiram identificar as causas de ressalvas de equivalência patrimonial 

nos pareceres de auditoria e analisar as conseqüências contábeis internas dessas ressalvas.  

 

No que se refere à estrutura do parecer de auditoria, pôde-se observar que, em sua maioria, os 

pareceres atendem a norma estabelecida pelo Conselho Federal de Contabilidade. No que diz 

respeito à terminologia não há um padrão de vocabulário e/ou expressões e, por vezes, a 

redação em si não é suficiente para o pleno entendimento, sendo nestes casos, necessário o 

aparato das Notas Explicativas.   

 

Constatou-se que as causas que motivaram as ressalvas nos pareceres de auditorias estão 

relacionadas a:  

 

1. diferimento das perdas cambiais; 

2. controlada/coligada não auditadas ; 

3. créditos com empresas do grupo; 

4. crédito fiscal; 

5. parecer de controlada/coligada com ressalva ou emitido por outro auditor; 

6. descontinuidade de controlada/coligada; 

7. perda permanente de investimento; 

8. controlada/coligada com registro de apenas parte da receita; 

9. investimento alienado/ágio; e 

10. notas explicativas. 



 91 

 

Assim, a conseqüência dos problemas associados aos pareceres foi a superavaliação e/ou 

subavaliação das contas patrimoniais e de resultado. 
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5 CONCLUSÃ0  

 

 

O estudo teórico-crítico juntamente com a pesquisa de campo permitiu a chegada à inúmeras 

conclusões e conseguiu elementos para satisfazer/avaliar se os objetivos foram atingidos na 

identificação das causas de ressalvas e equivalência patrimonial nos pareceres de auditoria e 

análise das conseqüências contábeis internas das mesmas. 

 

No que se refere ao método de equivalência patrimonial, destacam-se os seguintes itens: 

 

• constatou-se que a utilização do método de equivalência patrimonial traz dificuldades 

de compreensão para profissionais contábeis e não contábeis, no que se refere 

entendimento conceitual e técnico dos termos empregados; 

• o método de equivalência patrimonial é superior ao método de custo na avaliação de 

investimentos; pois aquele reconhece o valor econômico e não apenas o contábil; 

• a postura adotada pela instrução no 247 da CVM amplia a aplicação do MEP para as 

coligadas indiretas e equiparadas a coligadas em comparação com a legislação 

societária; 

• há insuficiência de informações no artigo no 248 da Lei no 6.404/76 que trata 

especificamente da aplicabilidade do MEP, tais como: a) não determina os tipos de 

influência administrativa quanto ao reconhecimento da investida quando passar de 

coligada para controlada; b) quando não conjugado com os artigos 243 e 247 da 

mesma lei pode apresentar interpretações que alteram o resultado da controladora; e c) 

não há clareza quanto aos critérios de mensuração aplicáveis ao método. 
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Quanto ao estudo sobre pareceres de auditoria verificaram-se os seguintes aspectos: 

 

• poucas pesquisas sobre o tema com o intuito de evidenciar a prática profissional dos 

auditores; 

• predominância do modelo norte-americano de parecer de auditoria sobre o modelo 

brasileiro; 

• a substituição da expressão ‘Princípios Fundamentais de Contabilidade’ por ‘Práticas 

Contábeis adotadas no Brasil’, como frase do modelo atual de parecer de auditoria, é 

assunto controverso entre autores da área contábil; 

• a maioria das entidades do mercado financeiro vê o parecer de auditoria de forma 

opinatória e não atestatória. 

 

A pesquisa empírica identificou as causas de ressalvas de equivalência patrimonial nos 

pareceres de auditorias nas empresas da amostra e que estão relacionadas às seguintes 

operações empresariais: 

 

1. diferimento das perdas cambiais; 

2. controlada/coligada não auditadas; 

3. créditos com empresas do grupo; 

4. crédito fiscal; 

5. parecer de controlada/coligada com ressalva ou emitido por outro auditor; 

6. descontinuidade de controlada/coligada; 

7. perda permanente de investimento; 

8. controlada/coligada com registro de apenas parte da receita; 

9. investimento alienado/ágio; e 



 94 

10. notas explicativas. 

 

Quanto às conseqüências contábeis internas das ressalvas do pareceres de auditoria foi 

possível comprovar que os problemas causados pela equivalência patrimonial refletem como 

superavaliação e/ou subavaliação das contas patrimoniais e/ou de resultado. 

 

Dificilmente uma pesquisa consegue esgotar o assunto do tema proposto. Durante a realização 

do trabalho, não obstante não constituírem objeto da pesquisa contataram-se dois fatores que 

merecem ser pesquisados oportunamente. O primeiro seria verificar se outros países que 

adotam o método de equivalência patrimonial possuem ressalvas em seus pareceres de 

auditorias e se estas correspondem às identificadas na presente pesquisa; o segundo seria 

levantar informações, junto aos órgãos normativos de auditoria se empresas 

controlada/coligada não auditadas deveriam ou não interferir na tomada de decisão do auditor 

em estar ressalvando a controladora. 
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 APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – Companhias de Capital Aberto levantadas no período de 01/01/2004 a 
20/10/2004 

 
1 22 DE NOVEMBRO PARTICIPACOES S.A. 66 BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL 
2 521 PARTICIPACOES S.A. 67 BGPAR S.A. 
3 524 PARTICIPACOES S.A. 68 BIC ARREND MERCANTIL SA 
4 525 PARTICIPACOES S.A. 69 BICICLETAS CALOI S.A. 
5 A.P. PARTICIPAÇOES SA 70 BICICLETAS MONARK S.A. 
6 ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 71 BIOMM S.A. 
7 ACESITA S.A. 72 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BR S.A. 
8 ACOS VILLARES S.A. 73 BMG LEASING S.A. - ARR. MERCANTIL 
9 ADUBOS TREVO S.A. 74 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR 

10 AES ELPA S.A. 75 BOMBRIL S.A. 
11 AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S.A. 76 BOMPRECO BAHIA S.A. 
12 AES TIETE S.A. 77 BONAIRE PARTICIPACOES S.A. 
13 AETATIS SECURITIZADORA S.A. 78 BRADESCO BCN LEASING S.A. ARR. MERCANTIL 
14 AGF BRASIL SEGUROS S.A. 79 BRADESPAR S.A. 
15 ALFA HOLDINGS S.A. 80 BRADESPLAN PARTICIPACOES S.A. 
16 ALIUM PARTICIPACOES S.A. 81 BRASIL FERROVIAS S.A. 
17 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. 82 BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S.A. 
18 ALPHAPART PARTICIPACOES S.A. 83 BRASIL TELECOM S.A. 
19 ALTERE SECURITIZADORA S.A. 84 BRASILIANA ENERGIA SA 
20 AMAZONIA CELULAR S.A. 85 BRASKEM S.A. 
21 AMÉRICA LATINA LOGISTICA DO BRASIL S.A. 86 BRASMOTOR S.A. 
22 AMERICEL S.A. 87 BRAUSTAM HOTEIS REIT S.A. 
23 ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A 88 BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIP. 
24 ANDRADE GUTIERREZ CONCESSOES S.A. 89 BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZAÇÃO 
25 ANHEMBI TURISMO E EVENTOS DA CID SP S.A. 90 BRB BCO DE BRASILIA S.A. 
26 ARACRUZ CELULOSE S.A. 91 BUETTNER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 
27 ARGOLIS PARTICIPACOES S.A. 92 BUNGE BRASIL SA 
28 ARTHUR LANGE S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 93 BVA EMPREENDIMENTOS SA 
29 AVIPAL S.A. - AVICULTURA E AGROPECUARIA 94 C. P. E. PENINSULA DO TUCURUÇUTUBA 
30 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. 95 CABINDA PARTICIPACOES S.A. 
31 BACRAFT SA INDUSTRIA DE PAPEL 96 CACONDE PARTICIPACOES S.A. 
32 BAESA - ENERGETICA BARRA GRANDE S.A. 97 CAEMI MINERACAO E METALURGIA S.A. 
33 BAHEMA S.A. 98 CAFE SOLUVEL BRASILIA S.A. 
34 BANCO BEM S.A. 99 CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 
35 BANDEIRANTE ENERGIA S.A. 100 CAIANDA PARTICIPACOES S.A. 
36 BANESTES LEASING SA ARR MERC 101 CAICOS PARTICIPACOES S.A. 
37 BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO 102 CAIUA SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. 
38 BANKBOSTON COMPANHIA HIPOTECÁRIA 103 CAIXA ADM DIV PUB ESTADUAL SA 
39 BANKBOSTON LEASING S.A. ARREND MERCANTIL 104 CAIXA SEGURADORA S.A. 
40 BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA 105 CALAIS PARTICIPACOES S.A. 
41 BANRISUL S.A . ARRENDAMENTO MERCANTIL 106 CALCADOS AZALEIA S.A. 
42 BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS 107 CAMBUCI S.A. 
43 BATTISTELLA ADM PARTICIPACOES S.A.-APABA 108 CANTAROS PARTICIPACOES S.A. 
44 BAUMER S.A. 109 CAPITALPART PARTICIPACOES S.A. 
45 BB-LEASING SA ARREND MERCANTIL 110 CARAIBA METAIS S.A. 
46 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 111 CARBOMIL SA MINERAÇÃO E INDUSTRIA 
47 BCO AMAZONIA S.A. 112 CARIRI INDUSTRIAL DE OLEOS SA 
48 BCO BRADESCO S.A. 113 CAROACI PARTICIPACOES S.A. 
49 BCO BRASIL S.A. 114 CBCC - CIA BRASILEIRA DE CONTACT CENTER 
50 BCO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. 115 CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS SA 
51 BCO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA 116 CEL PARTICIPAÇÕES SA 
52 BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE 117 CELM CIA EQUIP LABORATOR MODERNOS 
53 BCO ESTADO DO CEARA S.A. 118 CELULAR CRT PARTICIPACOES S.A. 
54 BCO ESTADO DO PARA S.A. 119 CELULOSE IRANI S.A. 
55 BCO ESTADO DO PIAUI S.A. 120 CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. 
56 BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 121 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS 
57 BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A. 122 CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. 
58 BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. 123 CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA 
59 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 124 CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES S.A.- CEMAT 
60 BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. 125 CENTRO HOSPITALAR ALBERT SABIN SA 
61 BCO SUDAMERIS BRASIL S.A. 126 CERAMICA CHIARELLI S.A. 
62 BCP S/A 127 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO 
63 BELAPART S.A. 128 CHEMICAL TRUST S/A 
64 BESC SA ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 

129 CIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS 
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65 BETAPART PARTICIPACOES S.A.  130 CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV 
    

131 CIA BRAS ANTIBIOTICOS 207 COMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAU 
132 CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 208 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
133 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 209 COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE 
134 CIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA 210 COMPANY TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÕES SA 
135 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 211 COMPESCA CIA BRAS DE PESCA 
136 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN 212 CONC ROD OSORIO-PORTO ALEGRE S.A-CONCEPA 
137 CIA CONCESSOES RODOVIARIAS 213 CONCESSIONARIA RIO-TERESOPOLIS S.A. 
138 CIA DE PARTICIPACOES ALPHA 214 CONCESSIONARIA RODOVIA PRES. DUTRA S.A. 
139 CIA DE RECUPERACAO SECUNDARIA 215 CONFAB INDUSTRIAL S.A. 
140 CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG 216 CONPEL CIA NORDESTINA PAPEL 
141 CIA DOCAS DE IMBITUBA 217 CONSERVAS ODERICH S.A. 
142 CIA ELDORADO DE HOTEIS 218 CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. 
143 CIA ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO- CERJ 219 CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. 
144 CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA 220 CONSTRUTORA BETER S.A. 
145 CIA ENERGETICA DE BRASILIA 221 CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A. 
146 CIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG 222 CONSTRUTORA SULTEPA S.A. 
147 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 223 COPENE PARTICIPAÇÕES S/A 
148 CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE 224 COPESUL - CIA PETROQUIMICA DO SUL 
149 CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 225 CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA 
150 CIA ENERGETICA DO MARANHAO 226 CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.A. 
151 CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN 227 CPFL ENERGIA S.A. 
152 CIA ENERGETICA MERIDIONAL 228 CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. 
153 CIA ESTADUAL AGUAS E ESGOTO 229 CREMER SA 
154 CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE 230 CSA-COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS 
155 CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA 231 CTM CITRUS S.A. 
156 CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA 232 DANA-ALBARUS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 
157 CIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES 233 DE MAIO GALLO S.A IND. COM. PÇS P/ AUTOM 
158 CIA FORCA LUZ CATAGUAZES LEOPOLDINA 234 DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA 
159 CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS 235 DF VASCONCELLOS S.A. OPTIC MEC ALTA PREC 
160 CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES 236 DHB INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 
161 CIA HERING 237 DIBENS LEASING SA ARREND MERC 
162 CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 238 DIGITEL SA INDUSTRIA ELETRONIC 
163 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL 239 DIJON S.A. 
164 CIA INDUSTRIAL CATAGUASES 240 DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
165 CIA INDUSTRIAL SCHLOSSER S.A. 241 DISTRIBUIDORA DE PETROLEO DA BAHIA S.A. 
166 CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 242 DISTRIBUIDORA PROD DE PETR IPIRANGA S.A. 
167 CIA LECO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 243 DIXIE TOGA S.A. 
168 CIA MARANHENSE REFRIGERANTES 244 DOHLER S.A. 
169 CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 245 DOUAT CIA TEXTIL 
170 CIA NOVA SUL AMERICA 246 DROGASIL S.A. 
171 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 247 DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. 
172 CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA 248 DUKE ENERGY INT. GER. PARANAPANEMA S.A. 
173 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 249 DURATEX S.A. 
174 CIA PETROLIFERA MARLIM 250 ECISA ENGENHARIA COM E IND S.A. 
175 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 251 EDITORA ABRIL S/A 
176 CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB 252 ELECTRO ACO ALTONA S.A. 
177 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 253 ELECTROLUX DO BRASIL SA 
178 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO 254 ELEKEIROZ S.A. 
179 CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 255 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 
180 CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 256 ELETROMOURA SA 
181 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 257 ELETRON PNSC SA 
182 CIA SIDERURGICA BELGO MINEIRA 258 ELETRON S.A. 
183 CIA SIDERURGICA DE TUBARAO 259 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. 
184 CIA SIDERURGICA NACIONAL 260 ELUMA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 
185 CIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA 261 EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. 
186 CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS 262 EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A. 
187 CIA TECIDOS SANTANENSE 263 EMBRAH TRUST SA 
188 CIA TECNICA DE ENGENHARIA ELETRIC A 264 EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. 
189 CIA TEXTIL FERREIRA GUIMARAES 265 EMP SANEAM M GROSSO DO SUL S.A. -SANESUL 
190 CIA TEXTIL NORDESTE 266 EMPRESA BRAS DE COMPRESSORES S.A.EMBRACO 
191 CIA THERMAS RIO QUENTE 267 EMPRESA CONC RODOV DO NORTE S.A.ECONORTE 
192 CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELET PAULISTA 268 EMPRESA CONC RODOV DO SUL S.A. - ECOSUL 
193 CIA VALE DO RIO DOCE 269 EMPRESA DE INFOVIAS S/A 
194 CIA. DE CIMENTOS DO BRASIL 270 EMPRESA ENER. DE SERGIPE S.A. - ENERGIPE 
195 CIBRASEC - CIA BRAS DE SECURITIZACAO 

 

271 EMPRESA ENERG MATO GROS.SUL S.A.-ENERSUL 

196 CICANORTE INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENT 
 

272 
EMPRESA NAC COM REDITO PART 
S.A.ENCORPAR 

197 CIMETAL SIDERURGIA SA - EM LIQUIDAÇÃO  273 ENCOMIND AGROINDUSTRIAL SA 
198 CIMOB PARTICIPACOES S.A.  274 ENERGIA PAULISTA PARTICIPACOES S.A. 
199 CIMS S.A.  275 ENERGIPAR CAPTAÇÃO SA 
200 CIRCULO S/A  276 ENERGISA S.A. 
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201 CITIBANK LEASING S.A. - ARREND.MERCANTIL  277 EPILIFE EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. 
202 CMA PARTICIPACOES S.A.  278 ESPIRITO SANTO CENTR.ELETR. S.A.-ESCELSA 
203 COARI PARTICIPACOES S.A.  279 ETERNIT S.A. 
204 COBRASMA S.A.  280 EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 
205 CODUNAS SA  281 EUROLEASE SA ARREND MERCANTIL 
206 COMERCIAL QUINTELLA COM EXP SA  282 EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. 
283 EXPRINTER LOSAN S.A. C.F.I. 359 ITAUTEC PHILCO S.A. 
284 FAB PAPEL SANTA THEREZINHA SA 360 ITIQUIRA ENERGETICA S.A. 
285 FABRICA TECIDOS CARLOS RENAUX S.A. 361 IVEN S.A. 
286 FAE - FERRAGENS APARELHOS ELÉTRICOS S/A 362 JARI CELULOSE S.A. 
287 FENICIAPAR SA 363 JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. 
288 FERRAGENS HAGA S.A. 364 JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP 
289 FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. 365 KARSTEN S.A. 
290 FERRONORTE S.A.- FERROVIAS NORTE BRASIL 366 KEPLER WEBER S.A. 
291 FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. 367 KLABIN S.A. 
292 FERROVIA NOVOESTE SA 368 KUALA S.A. 
293 FERTIBRAS S.A. 369 LA FONTE PARTICIPACOES S.A. 
294 FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A.- FOSFERTIL 370 LA FONTE TELECOM S.A. 
295 FG TRUST SA 371 LARK S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
296 FIACAO TEC SAO JOSE S.A. 372 LF TEL S.A. 
297 FIACAO TECELAGEM JUTA AMAZ SA 373 LIBRA TERMINAL RIO S.A. 
298 FIAGO PARTICIPACOES S.A. 374 LIGAFUTEBOL S.A. 
299 FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL 375 LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR 
300 FIBRA CIA SECURIT. DE CRED. IMOBILIARIOS 376 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. 
301 FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS 377 LITEL PARTICIPACOES S.A. 
302 FINANSINOS S.A.- CREDITO FINANC E INVEST 378 LIVRARIA DO GLOBO S.A. 
303 FININVEST TRUST RECEBIVEIS SA 379 LOJAS AMERICANAS S.A. 
304 FLYNET S.A. 380 LOJAS ARAPUA SA 
305 FOCUS CIA SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS 381 LOJAS HERING S.A. 
306 FORJAS TAURUS S.A. 382 LOJAS RENNER S.A. 
307 FORPART S.A. 383 LONGDIS S.A. 
308 FRAS-LE S.A. 384 MACHADINHO ENERGÉTICA SA 
309 FUTURETEL S.A. 385 MADEF SA INDUSTRIA E COMERCIO 
310 GAFISA S.A. 386 MAGNESITA S.A. 
311 GAFISA SPE-1 SA 387 MAHANNA S.A. 
312 GARUDA S.A. 388 MAHLE-METAL LEVE S.A. 
313 GAZOLA S.A. INDUSTRIA METALURGICA 389 MANASA MADEIREIRA NACIONAL S.A. 
314 GEODEX COMMUNICATIONS S.A. 390 MANGELS INDUSTRIAL S.A. 
315 GERDAU S.A. 391 MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. 
316 GLOBEX UTILIDADES S.A. 392 MAORI S.A. 
317 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 393 MARCOPOLO S.A. 
318 GPC PARTICIPACOES S.A. 394 MARINA DE IRACEMA PARK SA 
319 GRADIENTE ELETRONICA S.A. 395 MARISOL S.A. 
320 GRANOLEO S.A. COM IND SEM OLEAG DER 396 MARLIM PARTICIPACOES S.A. 
321 GRAZZIOTIN S.A. 397 MC TRUST SA 
322 GRUCAI PARTICIPACOES S.A. 398 MCOM WIRELESS S.A. 
323 GUARARAPES CONFECCOES S.A. 399 MEGAPART PARTICIPAÇÕES SA 
324 HAUSCENTER SA 400 MEHIR HOLDINGS S.A. 
325 HOPI HARI S.A. 401 MELAMINA ULTRA S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA 
326 HOSPITAL LA SANTE SA 402 MELPAPER S.A. 
327 HOTEIS E TURISMO GUANABARA SA 403 MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A. 
328 HOTEIS OTHON S.A. 404 MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. 
329 HSBC ASSET FINANCE (BRASIL) ARREND.MERC 405 MERCANTIL BRASIL LEASING SA 
330 HSBX BAURU EMPREENDIMENTOS SA 406 METALGRAFICA IGUACU S.A. 
331 IDEIASNET S.A. 407 METALTRUST S/A 
332 IGUACU CELULOSE PAPEL SA 408 METALURGICA DUQUE S.A. 
333 IMIGRANTES CIA SEC.DE CRED.IMOBILIARIOS 409 METALURGICA GERDAU S.A. 
334 IND AZULEJOS BAHIA SA 410 METALURGICA MATARAZZO SA 
335 IND MAQS AGRICOLAS FUCHS SA 411 METALURGICA RIOSULENSE S.A. 
336 INDAC - INDÚSTRIA, ADM. E COMÉRCIO S.A. 412 METANOR SA METANOL DO NE 
337 INDS VEROLME ISHIBRAS SA 413 METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. 
338 INDUSTRIAS ARTEB S.A. 414 METODO ENGENHARIA S.A. 
339 INDUSTRIAS J B DUARTE S.A. 415 MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS BR S.A. 
340 INDUSTRIAS MICHELETTO S.A. 416 MINASFER S/A 
341 INDUSTRIAS ROMI S.A. 417 MINASMAQUINAS S.A. 
342 INEPAR ENERGIA S.A. 418 MINUPAR PARTICIPACOES S.A. 
343 INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A 419 MONTEIRO ARANHA S.A. 
344 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES 420 MRS LOGISTICA S.A. 
345 INEPAR TELECOMUNICACOES S.A. 421 MULTI-CAR RIO TERMINAL DE VEÍCULOS S/A 
346 INV E PART INFRA-ESTRUTURA S.A. -INVEPAR 422 MULTIBRAS S.A. ELETRODOMESTICOS 
347 INVESTCO S.A. 

 

423 MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO 
348 INVESTIMENTOS BEMGE S.A.  424 NADIR FIGUEIREDO IND E COM S.A. 
349 INVESTVALE SERVICOS S.A.  425 NATURA COSMETICOS S.A. 
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350 INVITEL S.A.  426 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A. 
351 IOCHPE MAXION S.A.  427 NEUMARKT TRADE AND F.CENTER SA 
352 IPIRANGA PETROQUIMICA SA  428 NEWTEL PARTICIPACOES S.A. 
353 ITA ENERGETICA S/A  429 NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. 
354 ITAITINGA PARTICIPACOES S.A.  430 NOVA ALIANCA SA 
355 ITAPARICA SA EMPREEND TURIST  431 NOVA AMERICA S.A. 
356 ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S.A.  432 NOVAMARLIM PARTICIPACOES S.A. 
357 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.  433 NOVAMARLIM PETROLEO S.A. 
358 ITAUTEC INF SA GRUPO ITAUTEC  434 OPPORTRANS CONCESSAO METROVIARIA S.A. 
435 OPPORTUNITY ALEF S.A. 509 SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS 
436 OPPORTUNITY DALETH S.A. 510 SANTA CATARINA PART INVEST SA 
437 OPPORTUNITY DISCOVERY PARTICIPACOES S.A. 511 SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL 
438 OPPORTUNITY GAMA PARTICIPACOES S.A. 512 SANTISTA TEXTIL S.A. 
439 OPPORTUNITY HE S.A. 513 SANTOS BRASIL S.A. 
440 OPPORTUNITY LESTE S.A. 514 SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. 
441 OPPORTUNITY MEM S.A. 515 SAO PAULO ALPARGATAS S.A. 
442 OPPORTUNITY OESTE S.A. 516 SÃO PAULO WELLNESS S/A 
443 OPPORTUNITY OFFICEPAR PARTICIPACOES S.A. 517 SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES 
444 OPPORTUNITY RET S.A. 518 SAUIPE S.A. 
445 OPPORTUNITY SUDESTE S.A. 519 SCHULZ S.A. 
446 OPPORTUNITY SUL S.A. 520 SDV ADM-DE SHOPPING CENTERS SA 
447 OPPORTUNITY ZAIN S.A. 521 SEARA ALIMENTOS S.A. 
448 PANAMERICANO ARREND MERC SA 522 SEIVA S.A. - FLORESTAS E INDÚSTRIAS 
449 PANATLANTICA S.A. 523 SELECTPART PARTICIPACOES S.A. 
450 PARAMOUNT LANSUL SA 524 SEMP TOSHIBA S.A. 
451 PARANAPANEMA S.A. 525 SENDAS S/A 
452 PARCOM PARTICIPACOES S.A. 526 SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENG S.A. 
453 PARMALAT BRASIL S.A. IND DE ALIMENTOS 527 SERNAMBETIBA TRUST SPE SA 
454 PARTICIP. E EMPREEND. REPUBLICA SA 528 SERRA AZUL WATER PARK SA 
455 PARTICIPACOES INDUSTRIAIS DO NE S.A. 529 SERVIX ENGENHARIA S.A. 
456 PATRIA SECURITIZADORA CRED IMOBILIÁRIOS 530 SHOPPING CENTER TACARUNA SA 
457 PERDIGAO S.A. 531 SHOPTIME S.A. 
458 PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA 532 SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. 
459 PETROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 533 SMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
460 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 534 SNB PARTICIPACOES SA 
461 PETROLEO LUB DO NORDESTE SA 535 SOC.DE ABASTEC.DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. 
462 PETROPAR S.A. 536 SOLA SA INDS ALIMENTICIAS 
463 PETROQUIMICA UNIAO S.A. 537 SOLE DO BRASIL S.A. TELEC E COM EXTERIOR 
464 PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL 538 SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. 
465 PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. 539 SOUZA CRUZ S.A. 
466 PLATYPUS S.A. 540 SPEL - EMPREENDS E PARTICIPACOES S.A. 
467 POLIALDEN PETROQUIMICA S.A. 541 SPRINGER S.A. 
468 POLIFLEX DA BAHIA SA 542 ST MICHEL SA 
469 POLIPROPILENO PARTICIPACOES S.A. 543 STAROUP S.A. INDUSTRIA DE ROUPAS 
470 POLIPROPILENO S.A. 544 STEVIAFARMA INDUSTRIAL SA 
471 POLITENO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 545 SUBESTAÇÃO ELETROMETRÔ S/A 
472 POLPAR S.A. 546 SUL AMERICA CAPITALIZACAO S.A. 
473 PORTO SEGURO S.A. 547 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
474 PORTOBELLO S.A. 548 SUPERGASBRAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 
475 PORTUENSE FERRAGENS S/A 549 SUZANO BAHIA SUL PAPEL E CELULOSE S.A. 
476 PREDILETO ALIMENTOS SA 550 SUZANO HOLDING S.A. 
477 PRIMAV ECORODOVIAS S.A. 551 SUZANO PETROQUIMICA S.A. 
478 PRIVATINVEST PARTICIPACOES S.A. 552 TAM S.A. 
479 PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS SA 553 TEC TOY S.A. 
480 PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN 554 TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. 
481 PROMPT PARTICIPACOES S.A. 555 TECHNOS RELOGIOS S.A. 
482 PRONOR PETROQUIMICA S.A. 556 TECHOLD PARTICIPACOES S.A. 
483 QGN PARTICIPACOES S.A. 557 TECNOSOLO ENG E TEC DE SOLO MAT S.A. 
484 RAIL-SUL S.A. 558 TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. 
485 RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES 559 TEKNO S.A. CONSTRUCOES IND E COM 
486 RASIP AGRO PASTORIL S.A. 560 TELE CENTRO OESTE CEL PARTICIPACOES S.A. 
487 RECRUSUL S.A. 561 TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A. 
488 REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COML S/A 562 TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES SA 
489 REFINARIA DE PETROLEO IPIRANGA S.A. 563 TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S.A. 
490 REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. 564 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A. 
491 RENNER PARTICIPACOES S.A. 565 TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A. 
492 REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. 566 TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS 
493 RHODIA-STER S.A. 567 TELEC DE SAO PAULO S.A. - TELESP 
494 RIBEIRAO PRETO WATER PARK SA 568 TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S.A. 
495 RIMET EMPREEND INDS E COMERCIAIS S.A. 569 TELEFONICA S.A. 
496 RIO BRAVO SECURITIZADORA S.A. 570 TELEMAR NORTE LESTE S.A. 
497 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 571 TELEMAR PARTICIPACOES S.A. 
498 RIOEST ESTACIONAMENTOS SA 

 

572 TELEMIG CELULAR PARTICIPACOES S.A. 



 104 

499 RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL  573 TELEMIG CELULAR S.A. 
500 RODONORTE CONC. RODOVIAS INTEGRADAS S/A  574 TELESP CELULAR PARTICIPACOES S.A. 
501 ROSSI RESIDENCIAL S.A.  575 TELET S.A. 
502 RRSPE EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A  576 TELINVEST S.A. 
503 RURAL LEASING SA ARREND MERC  577 TELPART PARTICIPACOES S.A. 
504 S.A. FABRICA DE PRODS ALIMENTICIOS VIGOR  578 TERMINAIS PORTUARIOS PONTA DO FELIX S.A. 
505 SADIA S.A.  579 TERMINAL BABITONGA S.A. 
506 SAM INDUSTRIAS S.A.  580 TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S.A. 
507 SANEAMENTO DE GOIAS SA  581 TEXTIL RENAUX S.A. 
508 SANESALTO SANEAMENTO S.A.  582 TEXTILIA AS 
     
 
 
583 TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. 606 VARIG PARTIC EM SERV COMPLEMENTARES S.A. 
584 TIM PARTICIPACOES S.A. 607 VARIG PARTIC EM TRANSPORTES AEREOS S.A. 
585 TIM SUL S.A. 608 VARIG S.A. VIACAO AEREA RIOGRANDENSE 
586 TRACTEBEL ENERGIA S.A. 609 VBC ENERGIA S.A. 
587 TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. 610 VERPAR CENTROS COMERCIAIS SA 
588 TRAIANUS SA 611 VIACAO AEREA SAO PAULO S.A. VASP 
589 TRANSPARANA SA 612 VICUNHA SIDERURGIA S.A. 
590 TRESCOM PARTICIPACOES S.A. 613 VICUNHA TEXTIL S.A. 
591 TRESSEM PARTICIPACOES S.A. 614 VITA-CBI MEDICINA DIAGNOST SA 
592 TREVISA INVESTIMENTOS S.A. 615 VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. 
593 TRIUNFO PARTICIP E INVESTIMENTOS S.A. 616 VOTORANTIM FINANÇAS SA 
594 TUPY S.A. 617 VULCABRAS S.A. 
595 UHESC S/A 618 WEG S.A. 
596 ULBRA RECEBIVEIS S.A. 619 WEMBLEY SOCIEDADE ANONIMA 
597 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. 620 WETZEL S.A. 
598 UNIBANCO HOLDINGS S.A. 621 WIEST S.A. 
599 UNIBANCO LEASING S.A.- ARREND. MERCANTIL 622 WT NSBC SECURITIZADORA CRED IMOB S.A. 
600 UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRASILEIROS S.A. 623 WT PIC CIA SEC DE CRÉDITOS IMOBILIARIOS 
601 UNIPAR UNIAO DE IND PETROQ S.A. 624 WT SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB. S.A. 
602 UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBIVEIS S.A. 625 WT TC SECURITIZADORA CRED IMOB S.A. 
603 UPTICK PARTICIPACOES S.A. 626 WTC AMAZONAS SUITE HOTEL 
604 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS 627 WTC RIO EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A. 
605 VALETRON S.A. 

 

628 ZOGBI LEASING SA ARREND MERC 
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APÊNDICE B – Companhias de Capital Aberto selecionadas na amostra 
 
 

1 521 PARTICIPAÇÕES S/A 
2 AES ELPA S/A 
3 BAUMER S/A 
4 BONAIRE PARTICIPAÇÕES S/A 
5 BRADESPAR S/A 
6 BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES S/A 
7 CAIANDA PARTICIPAÇÕES S/A 
8 CAIUÁ – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 
9 CMA – PARTICIPAÇÕES S/A 

10 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 
11 COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES 
12 COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES 
13 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 
14 COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 
15 CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S/A 
16 CONSTRUTORA SULTEPA S/A 
17 CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
18 CPFL ENERGIA S/A 
19 EPILIFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
20 FORPART S/A 
21 GPC PARTICIPAÇÕES S/A 
22 HOTÉIS OTHON S/A 
23 INDÚSTRIA ARTEB S/A 
24 INEPAR ENERGIA S/A 
25 IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A 
26 KUALA S/A 
27 LA FONTE PARTICIPAÇÕES S/A 
28 LA FONTE TELECOM S/A 
29 LIGA DE FUTEBOL S/A 
30 MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
31 MONTEIRO ARANHA S/A 
32 NATURA COSMÉTICOS S/A 
33 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 
34 PARANAPANEMA S/A 
35 PARCOM PARTICIPAÇÕES S/A 
36 PARMALAT BRASIL S/A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
37 PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 
38 PETROBRÁS QUÍMICA S/A PETROQUISA 
39 PETROPAR S/A 
40 PREDILETO ALIMENTOS S/A 
41 REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A 
42 RIO GRANDE ENERGIA S/A 
43 SPRINGER S/A 
44 VARING PARTICIPAÇÕES EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES S/A 
45 VARING PARTICIPAÇÕES EM TRANSPORTE AÉREOS S/A 
46 VBC ENERGIA S/A 
47 VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO – VASP 
48 VICUNHA SIDERURGIA S/A 

 
 
 
 
 

APÊNDICE C – Conteúdo de análise 
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Empresa 521 Participações S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião  Em nossa opinião, com base em nossos exames e nos pareceres dos outros auditores independentes, 

exceto quanto aos efeitos do assunto mencionado no parágrafo 3, 
Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº 15, as controladas indiretas Companhia Paulista de Força 

e Luz – CPFL e Rio Grande Energia S.A. – RGE, exercendo permissão contida nas Deliberações 
CVM nos 404 e 409, de 27 de setembro e 1º de novembro de 2001, respectivamente, registraram em 
conta do ativo diferido o resultado da perda cambial líquida apurada durante o exercício de 2001. As 
práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais sejam registradas no 
resultado do período em que ocorrem. Como conseqüência, em 31 de dezembro de 2003, o saldo de 
investimentos no balanço da controladora e o ativo diferido no balanço consolidado estão  
aumentados em R$2.414 mil (R$9.493 mil em 2002) e os prejuízos do exercício da controladora e 
consolidado estão aumentados em R$5.724 mil (R$7.590 mil em 2002), líquidos dos efeitos fiscais 
correspondentes. 

 
Empresa AES Elpa S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião  Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos do assunto mencionado no parágrafo 3, 
Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº. 15 às demonstrações contábeis, a Companhia registrou 

seu investimento na controlada Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 
(“Eletropaulo”) e consolidou as demonstrações contábeis desta controlada considerando os efeitos do 
diferimento das perdas cambiais líquidas apuradas no exercício findo em 31 de dezembro de 2001, 
registrados em conta do ativo diferido pela Eletropaulo, conforme permissão contida nas 
Deliberações CVM nº.s 404 e 409, de 27 de setembro e 1º. de novembro de 2001, respectivamente. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais sejam registradas no 
resultado do exercício em que ocorrem. Conseqüentemente, em 31 de dezembro de 2003, na 
controladora, o saldo de investimentos está aumentado e o passivo a descoberto está reduzido em 
R$ 10.410 mil (R$ 21.258 mil em 2002) e o prejuízo do exercício está aumentado em R$ 10.848 mil 
(R$ 20.358 mil em 2002). No consolidado, o ativo diferido está aumentado em R$ 50.930 mil 
(R$ 104.003 mil em 2002), a participação minoritária está aumentada em R$ 23.204 mil (R$ 47.384 
mil em 2002), o passivo a descoberto está reduzido em R$ 10.410 mil (R$ 21.258 mil em 2002) e o 
prejuízo do exercício está aumentado em R$ 10.848 mil (R$ 20.350 mil em 2002), líquidos dos 
efeitos tributários correspondentes. O prejuízo por lote de mil ações referente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2003 está aumentado em R$ 0,77 (R$ 1,45 em 2002). 

 
Empresa Baumer S/A 
Motivo Coligada/Controlada não foi auditada 
Opinião Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis ajustes que poderiam advir dos exames dos 

investimentos mencionados no parágrafo “4”, e dos efeitos resultantes do contido no parágrafo “3” 
Ênfase   
Ressalva 3. A empresa controlada Baumer International Co. não teve seu investimento avaliado pelo método 

da equivalência patrimonial. Os reflexos na controladora, da avaliação deste investimento, não 
puderam ser quantificados em virtude da empresa não apresentar as respectivas demonstrações 
contábeis encerrada em 31 de dezembro de 2003. 
4. As demonstrações contábeis das empresas controladas A.M. Internacional S.A. e Waldsea 
Investment S.A, sediadas no exterior e das empresas controladas Hospitalar Sul Ltda. e Biocorp MG 
Comercial Ltda. correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, não foram 
examinadas por auditores independentes. Como conseqüência, não nos foi possível formar uma 
opinião quanto a adequação dos valores representativos dos investimentos e dos correspondentes 
resultados registrados no exercício sob exame, com base no patrimônio liquido daquelas empresas. 

  
Empresa Bonaire Participações S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião  Em nossa opinião, baseados em nossos exames e nos pareceres de outros auditores independentes, 
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exceto pelo efeito do assunto comentado no parágrafo 3, 
Ênfase    
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras, as investidas indiretas 

Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL e Rio Grande Energia S.A., exercendo permissão contida 
nas Deliberações CVM nos 404 e 409, de 27 de setembro e 1º de novembro de 2001, respectivamente, 
registraram, em conta do ativo diferido, o resultado da perda cambial líquida apurada durante o 
exercício de 2001. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais 
sejam registradas no resultado do período em que ocorrerem. Conseqüentemente, em decorrência do 
critério adotado pelas referidas controladas, em 31 de dezembro de 2003, o ativo diferido 
consolidado está aumentado em R$1.509 mil (R$4.727 mil em 2002); os investimentos nas 
controladas e o patrimônio líquido (controladora) estão aumentados em R$996 mil (R$3.120 mil em 
2002); e o prejuízo do exercício (controladora e consolidado) está aumentado em R$2.124 mil 
(R$3.145 mil em 2002), líquidos dos efeitos fiscais correspondentes.  

 
Empresa Bradespar S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião Com base em nossos exames e nos pareceres de outros auditores independentes como mencionado no 

parágrafo 3 acima, exceto pelos efeitos decorrentes do assunto mencionado no parágrafo 4 acima, as 
demonstrações financeiras por nós examinadas apresentam adequadamente 

Ênfase   
Ressalva 4. O parecer dos auditores independentes da investida indireta VBC Participações S.A. e suas 

controladas em conjunto indiretas, Companhia Paulista de Força e Luz e Rio Grande Energia S.A. 
mencionada na nota 14, contém ressalva quanto ao fato da empresa e suas controladas em conjunto 
indiretas, exercendo permissão contida na Lei 10.305, de 7 de novembro de 2001, terem registrado, 
em conta do ativo diferido, o resultado da perda cambial líquida apurada durante o exercício de 2001. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem as variações cambiais sejam registradas no 
resultado do período em que ocorrerem. Dessa forma, os investimentos e o patrimônio líquido da 
Bradespar, Consolidado Holding e Consolidado estão apresentados a maior em R$ 3 milhões (2002 – 
deduzidos quando aplicável da provisão para passivo a descoberto R$ 7 milhões), e o prejuízo do 
exercício está apresentado a maior em cerca de R$ 5 milhões (2002 –R$ 9 milhões), já considerados 
os efeitos tributários, considerando exclusivamente o percentual de participação indireta possuído 
pela Bradespar. 

 
Empresa Bradesplan Participações S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião Com base em nossos exames e nos pareceres de outros auditores independentes como mencionado no 

parágrafo 3 acima, exceto pelos efeitos decorrentes do assunto mencionado no parágrafo 4 acima, as 
demonstrações financeiras por nós examinadas apresentam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 4. O parecer dos auditores independentes da investida direta VBC Participações S.A. e suas 

controladas em conjunto indiretas, Companhia Paulista de Força e Luz e Rio Grande Energia S.A. 
mencionada na nota 13, contém ressalva quanto ao fato da empresa e suas controladas em conjunto 
indiretas, exercendo permissão contida na Lei 10.305, de 7 de novembro de 2001, terem registrado, 
em conta do ativo diferido, o resultado da perda cambial líquida apurada durante o exercício de 2001. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais sejam registradas no 
resultado do período em que ocorrerem. Dessa forma, os investimentos e o patrimônio líquido da 
Bradesplan e Consolidado estão apresentados a maior em aproximadamente R$ 3 milhões (2002 – 
deduzidos, quando aplicável, da provisão para passivo a descoberto de R$ 7 milhões), e o prejuízo do 
exercício está apresentado a maior em cerca de R$ 5 milhões (2002 –R$ 9 milhões), já considerados 
os efeitos tributários, considerando exclusivamente o percentual de participação direta possuído pela 
Bradesplan. 

 
Empresa Caianda Participações S/A 
Motivo Investimento alienado/ágio  
Opinião  Somos de parecer que, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2003, referidas no 

primeiro parágrafo, não apresentam adequadamente, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil 

Ênfase  7. Até 31 de dezembro de 2003 a companhia detinha investimento relevante na coligada Logispar 
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Logística e Participações S.A., controladora integral da empresa argentina ALL – América Latina 
Logística – Argentina S.A. Conforme mencionado na Nota 3, esse investimento foi alienado na 
referida data e, dessa forma, não é mais requerido um parágrafo de ênfase referente aos assuntos 
mencionados em nosso parecer emitido em 28 de março de 2003, sobre as demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2002, a saber: (a) circunstâncias econômicas na Argentina; 
(b) contas a pagar a empresa ligada; (c) aprovação de transferência das ações das empresas argentinas 
e (d) negociação junto ao Ministério da Economia da Argentina. 

Ressalva 3. Conforme mencionado na Nota 3, em 31 de dezembro de 2003, a companhia registrou ágio na 
aquisição das ações da ALL - América Latina Logística Tecnologia S.A. no valor de R$ 3.000 mil, 
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura. A operação foi realizada com sociedade ligada, 
sem a ocorrência de realização financeira, e portanto deveria ser constituída provisão de R$ 3.000 mil 
para eliminar o ágio dos registros da companhia uma vez que não há evidência de que o referido ágio, 
apurado sem o envolvimento de terceiros, tenha sustentação econômica. Dessa forma, em 31 de 
dezembro de 2003 o investimento e o patrimônio líquido da companhia estão apresentados a maior e 
o prejuízo do exercício apresentado a menor pelo referido montante. 

 
Empresa Caiuá – Serviços de Eletricidade 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião baseados em nossos exames e nos pareceres de outros auditores conforme 
mencionado no primeiro parágrafo, exceto quanto aos efeitos do assunto mencionado no parágrafo 
precedente 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme mencionado na nota explicativa nº.17 às demonstrações contábeis, as controladas 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT e Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA., 
exercendo permissão contida nas Deliberações CVM nº.s 404/01 e 409/01, registraram, em conta 
do ativo diferido, o resultado da perda cambial líquida apurada no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2001. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais 
sejam registradas no resultado do exercício em que ocorrerem. Consequentemente, em decorrência 
do critério adotado pelas controladas, em 31 de dezembro de 2003, o ativo diferido (Consolidado), 
está aumentado em R$ 9.364 mil (R$ 18.729 mil em 31 de dezembro de 2002), os investimentos em 
controladas e o patrimônio líquido da Companhia e do Consolidado estão aumentados em R$ 2.216 
mil (R$ 4.433 mil em 31 de dezembro de 2002), a participação dos minoritários no patrimônio 
líquido das controladas está aumentada em R$ 3.964 mil (R$ 7.929 mil em 31 de dezembro de 
2002), o prejuízo do exercício da Companhia e do Consolidado está aumentado em R$ 2.216 mil, 
líquido dos efeitos tributários (aumentado em R$ 4.255 mil em 31 de dezembro de 2002). O 
prejuízo por lote de mil ações referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003 está 
aumentado em R$ 38,98 (aumentado em R$ 74,86 em 2002). 

 
Empresa CMA – Participações S/A 
Motivo Descontinuidade – Coligada/Controlada 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CMA – Participações S.A. em 
31 de dezembro de 2003 e 2002, 

Ênfase  As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos 
negócios da Companhia. A Companhia e sua coligada Multicanal Telecomunicações S.A. vêm 
incorrendo em prejuízos significativos, que estão sendo financiados pelos acionistas. Em 31 de 
dezembro de 2003 e 2002, a Companhia e sua coligada apresentavam passivo a descoberto. 
Conforme descrito na Nota 1, a Companhia é controlada pela Net Serviços de Comunicação S.A. 
Em termos consolidados a Net Serviços de Comunicação S.A. apurou um prejuízo de R$ 268.387 
mil (R$1.125.384 mil em 2002), apresenta deficiência de capital de giro e encontra-se em situação 
de inadimplência em relação a parcelas de juros e principal de suas obrigações financeiras, além de 
apresentar descumprimentos de cláusulas restritivas dos contratos de financiamentos, fatores estes 
que geram incertezas quanto à capacidade da Net Serviços de Comunicação S.A. continuar em 
operação. As incertezas em relação à situação de liquidez da Net Serviços de Comunicação S.A. 
geram incertezas quanto à capacidade da CMA – Participações S.A. continuar em operação. As 
demonstrações financeiras da CMA – Participações S.A. não incluem quaisquer ajustes relativos à 
realização e classificação dos valores de ativos que seriam requeridos na impossibilidade da 
Companhia continuar operando. 
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Ressalva  
 
Empresa Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Somos de parecer que, exceto pelos efeitos do diferimento da variação cambial mencionados no 
parágrafo 3, as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo apresentam 
adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa 23, as coligadas indiretas Ipiranga Petroquímica S.A. e 

COPESUL - Companhia Petroquímica do Sul decidiram exercer a opção de diferir a despesa 
líquida produzida pela variação cambial ocorrida durante 2001.   As práticas contábeis requerem 
que as variações cambiais sejam registradas no resultado do exercício em que ocorrem.   Durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2003, o saldo dessas variações cambiais diferidas foi 
amortizado integralmente pelas coligadas.   Em conseqüência, o lucro líquido do exercício findo em 
31 de dezembro de 2003 (controladora e consolidado) está apresentado a menor em R$ 25.476 mil 
(31 de dezembro de 2002 - patrimônio líquido (controladora) e prejuízo do exercício findo nessa 
data (controladora e consolidado) apresentados a maior em R$ 20.569 mil e R$ 15.891 mil, 
respectivamente). 

 
Empresa Companhia Fluminense de Refrigerantes 
Motivo Coligada/Controlada não foi auditada 
Opinião do 
Auditor 

4. Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos que poderiam advir do assunto descrito no 
parágrafo anterior, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. A companhia controladora mantém investimentos nas empresas coligadas Kaik Participações 

Ltda., Nara Nordeste Administração e Participação Ltda e Centralli Refrigerantes S.A., cujas 
demonstrações contábeis não foram examinadas por auditores independentes. Como conseqüência, 
não nos foi praticável concluir sobre os saldos desses investimentos em 31 de dezembro de 2003 e 
os respectivos resultados de equivalência patrimonial, conforme descrito na Nota 9. 

 
Empresa Companhia Habitasul de Participações 
Motivo Diferimento das percas cambiais + IR+CSSL 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião e baseada no parecer de outros auditores independentes, exceto quanto aos 
procedimentos adotados pelas sociedades controladas/coligadas descritos e quantificados nos 
parágrafos 3 a 5, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa n° 11, a Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 

a Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S/A, controladas da COMPANHIA HABITASUL DE 
PARTICIPAÇÕES, atendendo dispositivo da legislação tributária, contabilizam no grupo de 
resultado de exercícios futuros o valor das receitas e custos decorrentes de vendas a prazo de suas 
unidades imobiliárias, reconhecendo no resultado do exercício tais valores apenas por ocasião da 
realização, onde o valor líquido de imposto de renda e contribuição social a ser transferido por 
equivalência patrimonial para a COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES seria de 
aproximadamente, R$ 29.277 mil (R$ 27.670 em 2002), aumentando o Patrimônio Líquido. 
4. As demonstrações contábeis da Celulose Irani S.A., coligada indireta da Companhia, foram por 
nós examinadas, conforme parecer de 16 de janeiro de 2004, com ressalva em relação ao registro 
como ativo diferido de variações cambiais passivas líquidas no valor de R$ 227 mil (R$ 719 mil em 
2002).  
5. As situações comentadas nos parágrafos 3 e 4, em função da adoção de método de equivalência 
patrimonial, determinaram os seguintes impactos, líquidos dos efeitos fiscais, nas demonstrações 
contábeis da Controladora: (a) ativo permanente-investimentos e patrimônio líquido registrados a 
menor em R$ 29.371 mil (R$ 27.406 mil em 2002); (b) lucro do exercício registrado a menor em 
R$ 203 mil (prejuízo a maior de R$ 522 mil em 2002); (c) lucro por lote de mil ações apurado a 
menor em R$ 0,22 (prejuízo a maior de R$ 0,57 em 2002). Nas demonstrações contábeis 
consolidadas os impactos foram os seguintes: (a) ativo permanente-investimentos registrado a maior 
em R$ 94 mil (R$ 297 mil em 2002); (b) resultado de exercícios futuros, mencionado na nota 
explicativa n°11, registrado a maior em R$ 44.333 mil (R$ 41.902 mil em 2002); (c) patrimônio 
líquido registrado a menor em R$ 29.371 mil (R$ 27.406 mil em 2002) e (d) lucro líquido 
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registrado a menor em R$ 203 mil (prejuízo líquido a maior de R$ 522 mil em 2002). 
 
Empresa Companhia Paulista de Força e Luz 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, baseados em nossos exames e nos pareceres de outros auditores independentes, 
exceto pelos efeitos do assunto comentado no parágrafo 3 acima, as demonstrações financeiras 
referidas no parágrafo 1 acima representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº. 16 às demonstrações financeiras, a Sociedade e sua 

controlada em conjunto Rio Grande Energia S.A., exercendo permissão contida nas Deliberações 
CVM nºs. 404 e 409, de 27 de setembro e 1º. de novembro de 2001, respectivamente, registraram 
em conta do ativo diferido o resultado da perda cambial líquida apurada durante o exercício de 
2001. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais sejam 
registradas no resultado do período em que ocorrerem. Conseqüentemente, em decorrência do 
critério adotado pela Sociedade e sua controlada em conjunto, em 31 de dezembro de 2003 o ativo 
diferido está aumentado em R$ 3.538 mil na controladora e R$ 9.897 mil no consolidado (R$ 9.859 
mil na controladora e R$ 28.340 mil no consolidado em 2002); os investimentos na controlada 
estão aumentados em R$ 6.359 mil (R$ 18.481 mil em 2002); o patrimônio líquido e o prejuízo do 
exercício (controladora e consolidado) estão aumentados em R$ 8.694 mil e R$ 16.311 mil, 
respectivamente (R$ 24.988 mil e R$ 29.001 mil, respectivamente, em 2002), líquidos dos efeitos 
fiscais correspondentes. 

 
Empresa Companhia Siderúrgica Nacional 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto mencionado no parágrafo (3), as demonstrações 
financeiras referidas no parágrafo (1) representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº. 12, a Companhia e sua coligada MRS Logística S.A. 

optaram pelo diferimento das variações cambiais passivas líquidas ocorridas no primeiro trimestre 
de 1999 e no exercício de 2001, nos termos da Medida Provisória no. 3/2001 e das Deliberações 
nos. 404 e 409/2001 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Medida Provisória no. 
1.818/1999 e da Deliberação no. 294/1999 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para o 
diferimento ocorrido no primeiro trimestre de 1999). A controlada GalvaSud S.A. optou pelo 
diferimento das variações cambiais passivas líquidas ocorridas no exercício de 2001. As práticas 
contábeis adotadas no Brasil requerem que os efeitos de flutuações nas taxas de câmbio sejam 
reconhecidos no resultado dos períodos em que elas ocorrerem. Como conseqüência, em 31 de 
dezembro de 2003, o patrimônio líquido está superavaliado em aproximadamente R$75 milhões 
(R$158 milhões em 2002), e o lucro líquido referente ao exercício findo naquela data está 
apresentado a menor em aproximadamente R$83 milhões (prejuízo do exercício apresentado a 
maior em R$422 milhões em 2002), líquidos dos efeitos fiscais. 

 
Empresa Construtora Adolpho Lindenberg S/A 
Motivo Coligada/Controlada não foi auditada 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto quanto aos eventuais efeitos do mencionado nos itens 3 e 4, as 
Demonstrações Contábeis referidas no item 1 acima, representam adequadamente 

Ênfase   
Ressalva 3. Não foram examinadas por auditores independentes as Demonstrações Contábeis do Consórcio 

“Empreendimento Imobiliário Altos do Panamby, em que a Controlada – Lindenberg Incorporadora 
Ltda., participa em 20%, referente aos exercícios de 2003 e 2002. 
4. Também não foram examinadas por auditores independentes as Demonstrações Contábeis da 
Incorporadora e Administradora Rio Formoso Ltda., correspondente aos exercícios de 2003 e 
2.002. 
Os investimentos da controlada Lindenberg Participações Ltda., representando 25% foram 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial, resultando ajustes de R$ 15mil no ano de 2003 
e R$ 450 mil no ano de 2002. 
Deixamos contudo de emitir nossa opinião quanto a esses investimentos e seus reflexos na 
Controlada e na Controladora CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S/A. 
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Empresa Construtora Sultepa S/A 
Motivo Coligadas/Controladas não foi auditada 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião,  com base em nossos exames e no parecer de responsabilidade de outros 
auditores independentes, exceto quanto aos possíveis ajustes que poderiam resultar do exame dos 
consórcios mencionados no parágrafo nº 3, 

Ênfase   
Ressalva 3. Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações 

contábeis dos consórcios Sulcatarinense/ARG/CBPO, Sulcatarinense / Conpesa / Saibrita e Molhes, 
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003. Conseqüentemente, não nos foi 
possível formar uma opinião quanto à adequação dos valores dos ativos líquidos no montante de R$ 
1.944 e lucro líquido de R$ 2.012, mencionados na nota explicativa nº 20. 

 
Empresa Corrêa Ribeiro S/A Comércio e Indústria 
Motivo Descontinuidade – Coligada/Controlada 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa 
controladora Corrêa Ribeiro S.A. Comércio e Indústria e a posição patrimonial e financeira 
consolidada da Corrêa Ribeiro S.A. Comércio e Indústria e suas controladas, em 31 de dezembro 
de 2003, o resultado das operações da controladora e consolidado, as mutações do patrimônio 
líquido da controladora e as origens e aplicações de recursos da controladora e consolidado, 
correspondentes ao exercício findo naquela mesma data, de acordo com as práticas contábeis, 
adotadas no Brasil. 

Ênfase  4. Em 31 de dezembro de 2003, a controladora Correa Ribeiro S/A Comércio e Indústria, 
apresentava patrimônio líquido negativo, em virtude do reconhecimento contábil, conforme 
mencionado no Ofício Circular CVM/SNC 01/2004, de provisão para perdas em investimentos 
permanentes, correspondente ao passivo a descoberto das controladas LCR Administração Ltda. e 
Correa Ribeiro Comércio e Exterior Ltda. no valor total de R$ 7.435 mil,  mencionado na nota 
explicativa  nº 11. Ao elaborar suas demonstrações contábeis, aquela controladora utilizou 
princípios contábeis de empreendimentos com previsível continuidade operacional, não 
considerando a possibilidade de ter que realizar seus ativos e liquidar os passivos reais e 
contingentes por valores diferentes daqueles apresentados nas referidas demonstrações contábeis. 
5. Conforme mencionado na nota explicativa nº 07 às demonstrações contábeis, as controladas 
Corrêa Ribeiro Comércio Exterior Ltda., e LCR Administração Ltda., interromperam as suas 
operações mercantis. Ao elaborar suas demonstrações contábeis, aquelas controladas utilizaram 
princípios contábeis de empreendimentos com previsível continuidade operacional, não 
considerando a possibilidade de ter que realizar seus ativos e liquidar os passivos reais e 
contingentes por valores diferentes daqueles apresentados nas referidas demonstrações contábeis. 
6. A controlada Corrêa Ribeiro Comércio Exterior Ltda., efetuou a liquidação final dos créditos 
quirografários de sua concordata em dezembro de 1989 (nota 02). O Banco do Brasil S.A., 
impugnou a classificação de parte do seu crédito como desta natureza ajuizando pedido de 
restituição do empréstimo com os acréscimos normais de contrato. Em 31 de dezembro de 2003 a 
controlada, conforme parecer dos seus advogados, mantinha em seu passivo circulante, provisão, no 
valor de R$ 3.085 mil que considera representar o total da obrigação junto ao credor. O Banco não 
informou o valor total do crédito a receber atualizado. A controlada contestou judicialmente o 
pleito do credor estando a questão “sub-judice”. 
7. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2002, apresentadas para 
fins de comparabilidade, foram por nós examinadas, cujo parecer, datado de 18 de março de 2003, 
continha ênfases em função dos assuntos descritos nos parágrafos 5 e 6 acima.  

Ressalva  
Empresa CPFL Energia S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, baseados em nossos exames e nos pareceres de outros auditores independentes, 
exceto pelo efeito do assunto comentado no parágrafo 3 acima, as demonstrações financeiras 
referidas no parágrafo 1 acima representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº. 16 às demonstrações financeiras, a controlada 

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e a controlada em conjunto indireta Rio Grande 
Energia S.A., exercendo permissão contida nas Deliberações CVM nºs. 404 e 409, de 27 de 
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setembro e 1º. de novembro de 2001, respectivamente, registraram, em conta do ativo diferido, o 
resultado da perda cambial líquida apurada durante o exercício de 2001. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais sejam registradas no resultado do período 
em que ocorrerem. Conseqüentemente, em decorrência do critério adotado pelas referidas 
controladas, em 31 de dezembro de 2003, o ativo diferido consolidado está aumentado em 
R$ 9.897 mil (R$ 28.340 mil em 2002); os investimentos nas controladas e o patrimônio líquido 
(controladora) estão aumentados em R$ 8.254 mil (R$ 23.725 mil em 2002); e o prejuízo do 
exercício (controladora e consolidado) está aumentado em R$ 15.486 mil (R$ 19.098 mil em 2002), 
líquidos dos efeitos fiscais correspondentes. 

 
Empresa Epilife Empreendimentos e Participações 
Motivo Controlada só registra parte da receita 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, baseados em nossos exames e nos exames de outros auditores independentes, 
exceto pelos efeitos decorrentes do assunto descrito no parágrafo 3, as demonstrações contábeis 
referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. A controlada Taipe Trancoso Empreendimentos S.A., muito embora emita seus documentos 

fiscais contendo a totalidade das receitas auferidas, somente registra no resultado 75% das mesmas, 
que equivale ao montante total líquido dos custos de comissão, pago à operadora Club Med Brasil, 
conforme previsto no contrato assinado entre as partes e datado de 14 de junho de 2000. Caso os 
saldos das contas de receita e custo de serviços em 31 de dezembro de 2003, refletissem os valores 
expressos nos documentos fiscais, seriam maiores em aproximadamente R$ 6.900 mil. 
Conseqüentemente, a demonstração consolidada do resultado apresentaria saldos das contas de 
receita e custo de serviços maiores em aproximadamente R$ 1.900. 

 
Empresa Forpart S/A 
Motivo Crédito com empresas do grupo 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, baseados em nossos exames e nos relatórios de outros auditores independentes, 
exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto comentado no parágrafo 4, as demonstrações 
contábeis acima referidas representam, adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 4. As demonstrações contábeis da controlada indireta Ligafutebol S.A. apresentam créditos junto à 

controlada indireta Esporte Clube Bahia S.A., no montante de R$ 4.495 mil, relativos, 
principalmente, à opção de compra de atletas, cujo vencimento ocorreu em 31 de dezembro de 
2003, e que não foi renegociado até a presente data. Conforme Instrumento Particular de Outorga 
de Opção de Compra Futura de Atleta, Compensação de Débitos e Créditos e Outras Avenças, o 
não exercício da referida opção de compra resulta na restituição do valor à Ligafutebol S.A., 
acrescido de encargos financeiros de aproximadamente, R$4.100 mil em 31 de dezembro de 2003. 

 
Empresa GPC Participações S/A 
Motivo Crédito tributário 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto quanto ao reconhecimento do ganho contingente descrito no parágrafo 3 
acima, o qual pode ser objeto de uma eventual modificação da decisão do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7, baseada em decisão do relator do Supremo 

Tribunal Federal (STF), que não acolheu e negou seguimento ao recurso extraordinário da União 
Federal, a controlada Synteko Produtos Químicos S.A., com base no parecer de seus assessores 
jurídicos que consideram que a possibilidade de perda no caso de um eventual agravo regimental 
por parte da Secretaria da Fazenda Nacional é remota, registrou no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2002 créditos tributários contra a União Federal no montante de R$41.417, líquido 
dos efeitos tributários de PIS e COFINS, referentes à ação judicial que visa o aproveitamento de 
créditos de IPI nas aquisições de matérias-primas tributadas à alíquota zero.  Ganhos dessa natureza 
somente devem ser reconhecidos após todas as instâncias judiciais terem sido percorridas com 
êxito, não havendo mais possibilidade de recursos da parte contrária, caracterizando o trânsito em 
julgado do caso.  Conseqüentemente, o Investimento da controladora, o Ativo realizável a longo 
prazo consolidado, as Participações minoritárias e o Patrimônio líquido estão aumentados em 
R$34.173, R$25.623, R$7.244 e R$34.173, respectivamente, em 31 de dezembro de 2003 e 2002. 
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O Ativo circulante consolidado em 31 de dezembro de 2003 está aumentado em R$14.978 
(R$17.814 em 2002) e o Prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2002 está diminuído 
em R$34.173.  O Passivo circulante consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 2003 
está diminuído em R$2.836.  

 
Empresa Hotéis Othon S/A 
Motivo Créditos com empresas do grupo 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião exceto quanto aos possíveis ajustes poderiam resultar dos exames dos 
investimentos mencionados no parágrafo 3, e exceto quanto (1) a realização dos créditos a receber e 
dos investimentos conforme descrito no parágrafo 4, (2) a recuperação dos impostos a recuperar e 
da redução dos impostos a pagar conforme mencionado no parágrafo 5, (3) da avaliação dos títulos 
da Apólice da Dívida Pública, conforme descrito no parágrafo 6, as demonstrações contábeis 
referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

Ênfase   
Ressalva 4. Conforme demonstrado nas notas explicativas 3 e 4, as demonstrações contábeis individuais 

(controladora) e consolidadas incluem créditos a receber da empresas do grupo em 31 de dezembro 
de 2003, nos montantes R$ 19.704 mil (R$ 15.439 mil em 2002) e R$ 21.716 mil (R$ 17.323 mil 
em 2002), respectivamente. As demonstrações contábeis consolidadas também incluem 
investimentos em coligadas diretas e indiretas em 31 de dezembro de 2003 no valor de R$ 1.051 
mil (R$ 1.242 mil em 2002). A realização desses créditos e investimentos está vinculada a eventual 
negociação dos ativos dessas empresas, cujos valores dependem de transações ainda em discussão, 
e/ou da capacidade financeira dessas coligadas honrarem seus compromissos. As demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2003 contemplam provisão para perda na realização desses 
créditos e investimentos nos montantes de R$ 8.931 mil e R$ 247 mil respectivamente. 
5. Conforme descrito na nota explicativa 13, a sociedade possui registrado no ativo impostos a 
recuperar no montante R$ 7.058 mil (controladora e consolidado), relativos à disputa judiciais 
referentes ao Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Seguro de Acidente 
de Trabalho (SAT) e ao Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  Ainda, 
em anos anteriores, a sociedade com base em autorização judicial, posteriormente revogada, 
compensou créditos FNDE e de SAT com impostos e contribuições devidos no montante de R$ 
2.700 mil e R$ 4.062 mil, respectivamente.  Conseqüentemente o patrimônio líquido foi aumentado 
R$ 13.820 mil..  A recuperação desses impostos bem como a validade da redução dos impostos a 
pagar depende do sucesso da sociedade nas referidas disputas judiciais. 
6. Conforme mencionado na nota 9, a Sociedade adquiriu em dezembro de 1998 Apólices da 
Dívida Pública.  Esses títulos foram sujeitos a avaliação da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  Os 
advogados da sociedade entendem que esses papéis poderão ser utilizados no pagamento das 
dívidas.  Dessa forma, a sociedade contabilizou pelo valor de aquisição e posteriormente efetuou a 
reavaliação com base nos laudos da FGV até o valor de fase determinado por este órgão.  Assim, 
foi registrado no passado com ganho no ativo e no patrimônio líquido R$ 30.122 mil, baseado na 
expectativa da utilização desses títulos pelo seu valor de face.  As demonstrações contábeis de 31 
de dezembro de 2003 e 2002 não contemplam qualquer provisão para perda na realização desses 
títulos. 

 
Empresa Indústria Arteb S/A 
Motivo Coligada/Controlada não foi auditada 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos mencionados nos 
parágrafos 3 e 4 e pelos ajustes descritos nos parágrafos 5 a 7, as demonstrações contábeis referidas 
no parágrafo 1 representam adequadamente 

Ênfase   
Ressalva 3. A companhia não procedeu, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2002, à realização de 

inventário físico dos seus estoques, conforme mencionado na nota explicativa 1. Desta forma não 
nos foi possível concluir quanto à adequação dos saldos dos estoques apresentados no balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2002, dos custos dos produtos vendidos apresentados na 
demonstração do resultado do exercício findo nesta data e às implicações fiscais decorrentes. 
Adicionalmente, como não nos foi possível concluir quanto à adequação dos saldos de abertura dos 
estoques do exercício de 2003, também não nos foi possível concluir quanto a adequação do valor 
dos custos dos produtos vendidos apresentados na demonstração do resultado do exercício findo em 
31 de dezembro de 2003. 
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4. Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações 
contábeis da empresa controlada Arteb Inc., correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2003. Como conseqüência, não nos foi possível formar uma opinião quanto à adequação dos 
valores representativos de tal investimento naquela data e do correspondente resultado de 
equivalência patrimonial registrado no exercício de 2003, como mencionado na nota explicativa 9 
às demonstrações contábeis. 
5. Exercendo a permissão contida nas Deliberações 294/99 e 404/01 da Comissão de valores 
Mobiliários - CVM, a controladora ativou o resultado líquido negativo da variação cambial apurado 
no período de 9 meses findo em 31 de dezembro de 1999 e no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2001. Os princípios contábeis requerem que as variações cambiais sejam registradas como 
despesa do período em que ocorrerem. Deste modo, o ativo permanente (diferido) e o passivo a 
descoberto em 31 de dezembro de 2003 estão apresentados a maior e a menor, respectivamente, em 
R$ 4.680 mil (R$ 9.360 mil em 2002) e o lucro líquido do exercício findo naquela data a maior em 
R$ 3.978 mil (prejuízo a menor em R$ 7.044 mil em 2002), líquido dos efeitos tributários. 
6. Conforme mencionado na nota explicativa 6, com base na opinião dos seus assessores jurídicos, 
a companhia registrou ganhos contingentes de ICMS, IPI e PIS, cujos saldos, em 31 de dezembro 
de 2003, registrados no ativo circulante, montam em R$ 50.901 mil (R$ 44.013 mil em 2002) e o 
montante já compensado com impostos a recolher de mesma natureza e não provisionados no 
passivo circulante é de R$ 24.230 mil (R$ 11.443 mil em 2002). Considerando que as práticas 
contábeis previstas na legislação societária brasileira determinam que o registro de ganhos 
contingentes deveria ocorrer somente após o trânsito em julgado da demanda judicial, o que ainda 
não ocorreu para esses casos, em 31 de dezembro de 2003 o ativo circulante está apresentado a 
maior em R$ 50.901 mil (R$ 44.013 mil em 2002), o passivo circulante a menor em R$ 46.159 mil 
(R$ 19.498 mil em 2002), considerando multas e juros sobre os valores não recolhidos, o passivo a 
descoberto a menor em R$ 97.060 (R$ 65.511 mil em 2002) e o resultado do exercício findo 
naquela data a maior no mesmo montante. 
7. A companhia mantém registrado em conta de ativo permanente valores provenientes de 
antecipações para aquisição de moldes e ferramentas necessários à produção de faróis e lanternas 
automotivas, os quais encontram-se pendentes de desembaraço alfandegário desde o ano de 2001. 
Estes bens encontram-se, de acordo com a legislação aduaneira do Brasil, em situação de 
perdimento de mercadoria, para os quais não foi constituída a correspondente provisão para perdas. 
Deste modo o ativo imobilizado e o lucro líquido do período encontram-se apresentados a maior 
em R$ 3.588 mil e o passivo a descoberto a menor no mesmo montante. 

 
Empresa Inepar Energia S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, baseados em nossos exames e nos pareceres de outros auditores independentes, 
exceto pelos efeitos do assunto mencionado no parágrafo 3, as demonstrações financeiras referidas 
no primeiro parágrafo, representam, adequadamente 

Ênfase   
Ressalva 3. Os pareceres dos auditores independentes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2003 das coligadas Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT e QMRA Participações S/A, 
controladora da Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA, contém ressalvas pelo diferimento do 
resultado da perda cambial líquida apurada no exercício de 2001, o qual está em desacordo com as 
práticas contábeis brasileiras. Os efeitos na Inepar Energia S/A por meio da aplicação do método da 
equivalência patrimonial, foram um aumento do investimento e do patrimônio líquido em R$ 1.114 
mil e um aumento do prejuízo do exercício em R$ 1.605 mil. 

 
Empresa Ipiranga Petroquímica S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Somos de parecer que, exceto pelos efeitos do assunto mencionado no parágrafo anterior, as 
demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº 12, a companhia e sua controlada Copesul - Companhia 

Petroquímica do Sul optaram pelo registro no ativo diferido do valor líquido decorrente das 
variações nas taxas de câmbio ocorridas no exercício de 2001, computadas sobre as obrigações e os 
créditos em moeda estrangeira. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que os efeitos de 
flutuações nas taxas de câmbio sejam reconhecidos no resultado do período em que ocorreram. 
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2003, o saldo dessas variações cambiais diferidas 
foi realizado em sua totalidade pela companhia e sua controlada. Como conseqüência, o lucro 
líquido da Ipiranga Petroquímica S.A. e da Ipiranga Petroquímica S.A. e suas controladas 
correspondentes ao exercício findo naquela data está diminuído em R$ 61.430 mil. Em 31 de 
dezembro de 2002, os ativos totais e o passivo a descoberto estão aumentados e diminuídos, 
respectivamente, no mesmo valor e os prejuízos do exercício findo nessa mesma data estão 
aumentados em R$ 38.397 mil. 

 
Empresa Kuala S/A 
Motivo Perda permanente de investimentos 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, sujeito ao efeito do ajuste pela solução da pendência judicial mencionada no 
parágrafo 3, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, 

Ênfase  3. Conforme mencionado na Nota 7, a Sociedade está discutindo judicialmente a incorporação da 
subsidiária Toália S.A. Indústria Têxtil pela empresa Cia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas, 
sem a emissão de novas ações em favor da Sociedade. Em função da incerteza quanto ao resultado 
da discussão judicial em andamento, não foi reconhecida nas demonstrações financeiras referidas 
no parágrafo 1 qualquer provisão para perda em investimento, cujo valor não é possível de ser 
razoavelmente determinado no momento. 

Ressalva  
 
Empresa La Fonte Participações S/A 
Motivo Coligada/Controlada não foi auditada 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis ajustes que poderiam ocorrer se não houvesse as 
limitações descritas no parágrafo 3 e pelos efeitos dos assuntos mencionados no parágrafo 4, 
baseados em nossos exames e no parecer de outros auditores independentes, as demonstrações 
contábeis individuais (controladora) e consolidadas referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme nota explicativa nº 14, a companhia mantém investimentos, no montante aproximado 

de R$ 16.700 mil, por meio de controladas diretas e indiretamente (Infinity, La Fonte Malls, Kalila 
e New Invest), cujas demonstrações contábeis não foram por nós examinadas, nem por outros 
auditores independentes e não foram aplicados outros procedimentos alternativos de auditoria em 
determinados ativos circulantes no montante aproximado de R$ 2.750 mil, investimentos de R$ 
3.900 mil, resultado de R$ 2.700 mil e no patrimônio líquido de R$ 10.200 mil, totalizando R$ 
36.250 mil em 2003 (R$ 32.400 mil em 2002). 
4. Em decorrência de ajustes contábeis não contabilizados em controladas direta e indiretamente e 
na controladora, o valor aproximado das rubricas investimento e patrimônio líquido da companhia, 
em 2003, está apresentado a maior em R$ 9.100 mil (R$ 9.800 mil em 2002), e o prejuízo do 
exercício está demonstrado a maior em R$ 700 mil (a menor em R$ 5.000 mil em 2002). 

 
Empresa La Fonte Telecom S/A 
Motivo Coligada/Controlada não foi auditada 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis ajustes que poderiam ocorrer se não houvesse as 
limitações descritas no parágrafo 3,  baseados em nossos exames e no parecer de outros auditores 
independentes, as demonstrações contábeis individuais (controladora) e consolidadas referidas no 
parágrafo 1 representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme nota explicativa nº 11, a companhia mantém investimentos, no montante aproximado 

de R$ 15.800 mil, por meio de controladas diretas e indiretamente (Infinity, La Fonte Malls e 
Kalila), cujas demonstrações contábeis não foram por nós examinadas, nem por outros auditores 
independentes e não foram aplicados outros procedimentos alternativos de auditoria em 
determinados ativos circulantes no montante aproximado de R$ 2.800 mil, investimentos de R$ 
5.100 mil e no patrimônio líquido de R$ 9.200 mil, totalizando R$ 32.900 mil em 2003 (R$ 30.400 
mil em 2002). 

 
Empresa Liga de Futebol S/A 
Motivo Crédito com empresas do grupo 
Opinião do Em nossa opinião, baseados em nossos exames e no relatório de outros auditores independentes, as 
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Auditor demonstrações contábeis consolidadas da Ligafutebol S.A e sua controlada e, exceto quanto aos 
possíveis efeitos do assunto comentado no parágrafo 3, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme detalhado na nota explicativa nº 14, a Companhia possui créditos junto à controlada  

Esporte Clube Bahia S.A., relativos à opção de compra de atletas, cujo vencimento ocorreu em 31 
de dezembro de 2003, não tendo sido renegociado pela controlada até a presente data. Conforme 
Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra  Futura de Atleta, Compensação de 
Débitos e Créditos e Outras Avenças, o não exercício da referida opção de compra resulta na 
restituição do valor à Companhia, acrescido de encargos financeiros. 

 
Empresa Minupar Participações S/A 
Motivo Crédito tributário 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto  pelos efeitos de possíveis ajustes que poderiam resultar dos exames 
omitidos e pelo efeito mencionado no parágrafo nº 3º 

Ênfase   
Ressalva 3. A controlada Companhia Minuano de Alimentos ingressou com ações na Justiça Federal, 

buscando o reconhecimento ao direito sobre créditos tributários de IPI sobre exportações efetuadas 
(crédito prêmio – exportações) tendo obtido, decisão favorável do mérito transitada em julgado em 
agosto de 2003, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, estando em fase de cálculos judiciais a 
determinação do valor efetivo. A controlada, convencida do êxito de suas demandas, registrou em 
exercícios anteriores valores correspondentes as compensações solicitadas junto a Receita Federal, 
no montante de R$ 25.729 mil (já identificados em 2003), Ainda, a controlada Frigumz Alimentos 
S/A utilizou parcela de créditos de mesma natureza, cedidos pela Companhia Minuano de 
Alimentos ao longo dos exercícios anteriores no montante de R$ 3.843 mil (já identificados em 
2003) para débitos oriundos da sua adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS. Neste 
exercício a controlada Cia. Minuano de Alimentos reconheceu créditos no montante de R$ 4.884 
mil para compensações com impostos correntes, estando pendente de identificação, sendo assim, 
não foi possível firmar juízo sobre a sua  exatidão, sequer  por meio de procedimentos alternativos 
de auditoria.  As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que os ganhos contingentes sejam 
reconhecidos quando da decisão judicial final favorável e os valores sejam conhecidos. Como 
conseqüência, o resultado  do exercício da Sociedade em 31 de dezembro de 2003  está  a menor 
em R$ 29.572 mil (em 31 de dezembro de 2002 está a maior 9.868 mil). 

 
Empresa Monteiro Aranha S/A 
Motivo Parecer de coligada/controlada com ressalva ou emitido por outro auditor 
Opinião do 
Auditor 

Com base em nossos exames e nos pareceres de responsabilidade de outros auditores 
independentes, somos de parecer que as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Monteiro Aranha S.A. e da Monteiro Aranha S.A. e suas controladas e controladas em conjunto em 
31 de dezembro de 2003 e de 2002 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido 
e as origens e aplicações de recursos da Monteiro Aranha S.A. dos exercícios findos nessas datas, 
bem como o resultado consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos 
consolidadas desses exercícios, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ênfase  4. O exame das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2003 da controlada em conjunto 
Klabin S.A. foi conduzido sob a nossa responsabilidade e o correspondente parecer datado de 16 de 
fevereiro de 2004, continha menção aos seguintes principais assuntos: 
(a) Conforme descrito na Nota 1 às demonstrações financeiras da Klabin S.A., como parte do 
processo de reestruturação financeira das empresas Klabin promovido durante o exercício em 2003, 
foi realizada uma série de operações de alienação de investimentos e outros ativos que alteraram 
significativamente a situação patrimonial e financeira daquela controlada em conjunto, 
prejudicando a comparabilidade entre as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2003 e de 2002. Os esclarecimentos e informações para melhor entendimento desse 
processo, bem como suas implicações sobre as operações e demonstrações financeiras das empresas 
Klabin, estão descritos nas Notas 1 e 8 às suas demonstrações financeiras. 
(b) Nosso parecer sobre as demonstrações financeiras da Klabin S.A. e suas controladas em 31 de 
dezembro de 2003, com data de 14 de fevereiro de 2003, incluía ressalva relacionada ao não 
cumprimento pela Klabin S.A. de determinadas restrições relativas a índices financeiros com os 
quais aquela empresa estava comprometida pela força dos respectivos contratos. Tal ressalva não se 
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aplica às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2003, tendo em vista a melhoria dos seus 
índices financeiros. 

. O exame das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2003 da controlada em conjunto 
Companhia Industrial São Paulo e Rio – Cisper e empresas controladas foi conduzido sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes e o correspondente parecer datado de 13 de 
fevereiro de 2004, continha menção aos seguintes assuntos: 
(a) A controlada Cisper S.A. (controlada pela controlada em conjunto Companhia Industrial São 
Paulo e Rio – Cisper) mantinha registrado em 31 de dezembro de 2003 como outros créditos no 
ativo imobilizado o montante de R$ 13.587 mil correspondente a recursos aplicados na manutenção 
de suas atividades. O saldo da conta é composto, portanto, por valores que deverão ser 
reclassificados para as contas adequadas do ativo imobilizado. A controlada está atualmente, 
conduzindo uma análise da conta, de forma a permitir a classificação contábil adequada e o cálculo 
da respectiva depreciação. Como conseqüência, não foi possível àqueles auditores independentes 
formar opinião quanto à adequação do saldo de outros créditos naquela data e a correspondente 
despesa de depreciação. O reflexo potencial máximo na Monteiro Aranha S.A. é de 
aproximadamente R$ 2.800 mil 
(b) Conforme mencionado na nota 7 às demonstrações financeiras da Companhia Industrial São 
Paulo e Rio – Cisper, a empresa mantém relações e operações em montantes significativos em 
condições específicas com partes relacionadas. Dessa forma, o resultado de suas operações poderia 
ser diferente daquele que seria obtido em operações efetuadas em transações com partes não 
relacionadas. 

Ressalva  
 
Empresa Natura Cosméticos S/A 
Motivo Notas Explicativas 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e 
consolidada da Natura Cosméticos S.A. e empresas controladas em 31 de dezembro de 2003, o 
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de 
seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

Ênfase  4. As informações suplementares contidas nos Anexos I e II, referentes às demonstrações do fluxo 
de caixa e do valor adicionado, respectivamente, são apresentadas com o propósito de permitir 
análises adicionais e não são requeridas como parte das demonstrações contábeis básicas. Essas 
informações foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos de auditoria mencionados 
no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos 
relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
5. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.b) às demonstrações contábeis, as Sociedades 
elaboraram e divulgaram suas demonstrações contábeis na imprensa em 27 de março de 2004, em 
atendimento à lei societária brasileira. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Em virtude do processo de distribuição pública das ações 
ordinárias da Companhia solicitado perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a 
Administração da Sociedade decidiu alterar o texto de algumas das notas explicativas originais para 
harmonizá-las às práticas usualmente utilizadas em ofertas realizadas com esforços de venda de 
ações simultâneos no País e no exterior. Nenhuma modificação foi efetuada nas demonstrações 
contábeis. 
6. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002, 
apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e nosso parecer datado de 11 de 
fevereiro de 2004 contém ressalva quanto ao diferimento da variação cambial conforme a 
Deliberação CVM nº 409/01 e Lei nº 10.305/01. Como conseqüência, em 31 de dezembro de 2002 
o lucro líquido do exercício findo naquela data estava a menor em R$7.602 mil. 
São Paulo, 11 de fevereiro de 2004, exceto para as notas explicativas nº 22.a) e b) datadas de 2 e 5 
de março de 2004, respectivamente, e a nota explicativa nº 2.b) cuja data é de 29 de abril de 2004. 

Ressalva  
 
Empresa Net Serviços de Comunicação S/A 
Motivo Crédito fiscal  
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente 
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Ênfase  As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos 
negócios da Companhia. Conforme descrito na Nota nº 1, a Companhia tem apresentado contínuos 
prejuízos operacionais, apresenta deficiência de capital de giro e encontra-se em situação de 
inadimplência em relação a parcelas de juros e principal de suas obrigações financeiras, além de 
apresentar descumprimentos de cláusulas restritivas dos contratos de financiamentos, fatores estes 
que geram incertezas quanto à sua capacidade de continuar em operação. Os planos da 
Administração, com relação a este assunto, também estão descritos na Nota nº 1. Adicionalmente, 
conforme descrito na Nota nº 4, a Companhia e suas controladas possuem créditos fiscais, 
registrados no ativo, decorrentes do processo de reestruturação societária no valor de 
R$402.582.226,00 (R$487.565.254,00 em 2002), cuja realização depende da geração de resultados 
tributários futuros e da conclusão do processo de reequacionamento da sua situação financeira. As 
demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos 
valores de ativos que seriam requeridos na impossibilidade da Companhia continuar operando. 

Ressalva  
 
Empresa Paranapanema S/A 
Motivo Crédito fiscal 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto pelos ajustes mencionados no parágrafo 3, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme mencionado na Nota Explicativa 11 (c) às demonstrações financeiras, as sociedades 

controladas Caraíba Metais S.A. e Eluma S.A. Indústria e Comércio possuem créditos fiscais de IPI 
por realizar – R$ 27.270 mil e R$ 252.507 mil realizados e atualizados monetariamente em 31 de 
dezembro de 2003, principalmente decorrente de IPI presumido sobre a aquisição de matéria-
prima. Os referidos registros foram efetuados tendo por base parecer técnico-contábil subscrito por 
renomado professor doutor em contabilidade à luz da interpretação das normas contábeis e legais 
vigente no Brasil, concomitantemente com a apreciação jurídica de assessores legais externos e o 
firme julgamento da administração da Companhia que são de opinião que é bastante favorável o 
sucesso da lide. Esta convicção é também corroborada pelos seguintes fatos: a)recentes decisões 
finais no Supremo Tribunal Federal – STF em casos similares de outras empresas, evidenciando a 
vinculação nas futuras decisões daquele tribunal sobre o assunto; b) sentença de primeira instância 
em mandado de segurança obtida pela própria Companhia; c) publicação dos votos dos ministros 
sobre decisão tomada em plenário em processo similar ao da Companhia; e d) desde 2002, a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem continuamente reconhecido a inconstitucionalidade da 
cobrança de tributos que foram assim declarados em decisões tomadas no Plenário do Supremo 
Tribunal Federal – STF, dispensando, a União, nesses casos, da interposição de recursos. Por esses 
motivos, não há qualquer provisão sobre esses créditos em 31 de dezembro de 2003. Entretanto, de 
acordo com a interpretação Técnica do IBRACON nº 03/2002 os referidos créditos de IPI, 
presentemente em discussão jurídica, somente deveriam ser registrados após a sua decisão final 
específica para a Companhia. Dessa forma, o passivo a descoberto (na controladora e no 
consolidado) e o valor dos investimentos da controladora, em 31 de dezembro de 2003, estão 
apresentados a menor e a maior, respectivamente, em R$ 274.653 mil; o ativo circulante do 
consolidado está apresentado a maior em R$ 27.270 mil, o passivo exigível a longo prazo do 
consolidado e o prejuízo do exercício findo naquela data na controladora e do consolidado 
apresentados a menor em R$ 279.777 mil e R$ 86.374 mil, respectivamente. Adicionalmente, em 
31 de dezembro de 2003, a sociedade controlada Caraíba Metais S.A. possuía operação de crédito 
no valor de R$ 103.530 mil, classificada no exigível a longo prazo, a qual prevê a manutenção de 
certos indicadores financeiros, os quais não foram alcançados nessa data, caso sejam considerados 
os efeitos dos créditos tributários registrados como anteriormente mencionado. Consoante as 
cláusulas contratuais que regem esta operação de crédito, os mesmos passam a ser considerados 
vencidos caso os mencionados indicadores financeiros não sejam alcançados e, desta forma, a 
administração da Companhia deveria transferir o saldo da obrigação para o passivo circulante. 

 
Empresa Parcom Participações S/A 
Motivo Crédito com empresas do grupo 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, com base em nossos exames e no parecer de outros auditores independentes, 
exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto comentado no parágrafo 3, as demonstrações 
contábeis acima referidas representam, adequadamente, 
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Ênfase   
Ressalva 3. As demonstrações contábeis da controlada indireta Ligafutebol S.A. apresentam créditos junto à 

controlada indireta Esporte Clube Bahia S.A., no montante de R$ 4.495 mil, relativos, 
principalmente, à opção de compra de atletas, cujo vencimento ocorreu em 31 de dezembro de 
2003, e que não foi renegociado até a presente data. Conforme Instrumento Particular de Outorga 
de Opção de Compra Futura de Atleta, Compensação de Débitos e Créditos e Outras Avenças, o 
não exercício da referida opção de compra resulta na restituição do valor à Ligafutebol S.A., 
acrescido de encargos financeiros de aproximadamente, R$4.100 mil em 31 de dezembro de 2003. 

 
Empresa Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos 
Motivo Créditos com empresas do grupo 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião e na opinião de outros auditores independentes com relação ao investimento na 
Batávia S/A, exceto pelos efeitos, se houverem, em decorrência da falta de acompanhamento físico 
dos inventários mencionada no parágrafo 3 e pela não conclusão dos procedimentos de auditoria 
relativos ao exame das transações subseqüentes, comentado no parágrafo 4 e, exceto quanto a falta 
de provisão para perda sobre créditos com empresas do ligadas ao grupo Parmalat mencionada no 
parágrafo 5, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 acima representam, 
adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Fomos contratados para a execução dos trabalhos de auditoria em 8 de março de 2004, portanto, 

após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2003. Dessa forma, não 
pudemos acompanhar os procedimentos de inventário físico dos estoques na data de encerramento 
do exercício. Por outro lado, executamos os demais procedimentos de auditoria em relação aos 
estoques de forma a nos certificar quanto aos critérios de avaliação e realização dos estoques na 
data do balanço. 
4. Nossos exames foram concluídos em 31 de maio de 2004, data deste parecer. Nos termos das 
normas profissionais, Resolução CFC n° 839/99 de 26.02.1999 que aprovou a NBC T 1l-IT-04 – 
Transações e Eventos Subseqüentes, os exames de transações subseqüentes devem cobrir o período 
entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data do parecer. Em decorrência dos 
diversos fatores que cercam a Companhia, relatados na nota explicativa no. 1b. e no parágrafo 8 
deste parecer, os registros contábeis e os correspondentes documentos relativos ao movimento 
contábil e financeiro referentes às transações ocorridas após 31 de dezembro de 2003, ainda não 
estavam integralmente disponíveis para exames até a data de conclusão dos nossos trabalhos. Dessa 
forma, os procedimentos de auditoria com relação às transações subseqüentes, não puderam ser 
concluídos dentro da extensão exigida pela referida norma.  
5. A Companhia tem créditos contra empresas ligadas ao grupo Parmalat, substancialmente 
representados por contratos de mútuos, que totalizam R$ 252.217 mil em 31 de dezembro de 2003, 
sendo a maior parte deste valor, R$ 233.575, contra sua controladora indireta, Parmalat 
Participações do Brasil Ltda.. Considerando os riscos que envolvem as empresas do grupo 
Parmalat, como comentado na nota explicativa no. 1b. e no parágrafo 8 deste parecer, entendemos 
que, conservadoramente, deveria haver provisão para perda para cobrir a totalidade destes créditos, 
dessa forma, o ativo, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão acrescidos pelo referido 
valor. 

 
Empresa Participações Industriais do Nordeste S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Com base em nossos exames e nos pareceres de responsabilidade de outros auditores 
independentes, como referido no parágrafo 1, somos de parecer que, exceto pelos efeitos do 
diferimento das variações cambiais mencionadas no terceiro parágrafo, as demonstrações 
financeiras examinadas por nós, referidas no primeiro parágrafo, apresentam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme mencionado na Nota 7.3, baseada em legislação federal e por deliberações da 

Comissão de Valores Mobiliários -CVM, a Latapack-Ball Embalagens Ltda. decidiu exercer a 
opção de registrar no ativo diferido as variações cambiais ocorridas no primeiro trimestre de 1999 e 
no exercício de 2001.   As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que as variações 
cambiais sejam registradas no resultado do período em que elas ocorrem.   Desta forma, os 
investimentos e o patrimônio líquido da Participações Industriais do Nordeste S.A. em 31 de 
dezembro de 2003 estão apresentados a maior em R$ 1.693 mil (2002 - R$ 2.530 mil), bem como o 
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lucro líquido do exercício findo nessa data está apresentado a menor em R$ 837 mil (2002 - 
prejuízo apresentado a maior em R$ 6.477 mil). 

 
Empresa Petrobrás Química S/A Petroquisa 
Motivo Parecer de coligada/controlada com ressalva ou emitido por outro auditor 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, com base em nosso exame e nos pareceres de outros auditores independentes, as 
demonstrações contábeis acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petrobras Química S.A. - PETROQUISA e a 
posição patrimonial e financeira consolidada da Petrobras Química S.A. - PETROQUISA e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2003, os resultados de suas operações, as mutações de seu 
patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ênfase  4. Nosso exame foi conduzido com o objetivo de emitirmos parecer sobre as demonstrações 
contábeis, referidas no primeiro parágrafo. As demonstrações do fluxo de caixa e do valor 
adicionado (controladora e consolidado), que estão sendo apresentadas para propiciar informações 
adicionais sobre a Companhia, não são requeridas como parte das demonstrações contábeis. Essas 
demonstrações foram submetidas aos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, em 
nossa opinião, estão adequadamente apresentadas em todos os seus aspectos relevantes em relação 
às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
5. Conforme descrito na Nota 8, a administração da OPP Química S.A., incorporada pela coligada 
Braskem S.A. em março de 2003, baseada em decisão do Supremo Tribunal Federal, registrou, no 
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2002, crédito de Imposto sobre Produto 
Industrializado – IPI no montante aproximado de R$ 1.030.000 mil. Apesar do agravo regimental 
pela Fazenda Nacional, a administração da coligada entende, com base na avaliação de seus 
assessores jurídicos, que esse agravo não altera significativamente o registro efetuado. O efeito 
reconhecido registrado na PETROQUISA em 31 de dezembro de 2003, via equivalência 
patrimonial, foi de aproximadamente R$ 116.000 mil. 
6. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002 foram 
examinadas por outros auditores independentes, que emitiram, em 26 de janeiro de 2003, parecer 
com ressalva em virtude das demonstrações contábeis em 30 de novembro de 2002 da investida 
Braskem S.A., que foram base para avaliação do investimento pelo método da equivalência 
patrimonial, não terem sido examinadas por auditores independentes, e com ênfase referente a 
incerteza na mensuração dos eventuais ajustes do valor contábil ao valor de realização dos 
investimentos classificados no realizável a longo prazo. 

Ressalva  
Empresa Petropar S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Somos de parecer que, exceto pelos efeitos da realização do saldo das variações cambiais diferidas 
durante o exercício findo em 31 dezembro de 2002 mencionado no parágrafo anterior, as 
demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. A controlada Crown Embalagens S.A. optou pelo registro no ativo diferido do valor líquido 

decorrente das variações nas taxas de câmbio ocorridas no trimestre findo em 31 de março de 1999 
e no exercício de 2001, computadas sobre as obrigações e os créditos em moeda estrangeira. As 
práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que os efeitos de flutuações nas taxas de câmbio 
sejam reconhecidos no resultado do período em que ocorreram. Durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2002, o saldo dessas variações cambiais diferidas foi realizado em sua totalidade. 
Conseqüentemente, o lucro líquido do exercício, findo naquela data, está diminuído por R$ 5.570 
mil, já considerados os efeitos fiscais correspondentes. 

 
Empresa Predileto Alimentos S/A 
Motivo Integração do capital 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos decorrentes dos assuntos descritos nos parágrafos 3, 4 
e 5, as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme mencionado na nota 1, os bens do imobilizado utilizados pela controlada Moinhos 

Cruzeiro do Sul S.A. na integralização do capital da Penapaulo Alimentos Ltda (controlada indireta 
da Companhia) foram avaliados com base no valor de mercado, gerando, no exercício findo em 31 
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de dezembro de 2002, um ganho não operacional no valor de R$20.631 mil, antes dos efeitos 
tributários de R$7.015 mil na controlada Moinhos Cruzeiro do Sul S.A. Esse ganho, líquido dos 
efeitos tributários, por ser proveniente de transação com parte relacionada deveria somente ser 
reconhecido por ocasião da efetiva realização com terceiros. O efeito líquido dessa transação, no 
resultado da Companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2002 após considerar os efeitos 
tributários, foi de aproximadamente R$11.300 mil, que está afetando indevidamente o patrimônio 
líquido em 31 de dezembro de 2003 e 2002 e o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 
2002, uma vez que deveria somente ser reconhecido por ocasião da efetiva realização com 
terceiros. 
4. Conforme mencionado na nota 8, não existe expectativa de realização financeira dos créditos 
com acionistas controladores no montante de R$34.651 mil em 31 de dezembro de 2003 (R$29.258 
mil em 2002). Esses créditos, assim como os compromissos futuros, também descritos na referida 
nota a serem honrados pela Companhia, representam, em sua essência, uma diminuição do 
patrimônio líquido da Companhia. 
5. Conforme mencionado na nota 15, em 2002, a Companhia reverteu direto contra prejuízos 
acumulados o crédito tributário constituído em exercícios anteriores no montante de R$6.208 mil. 
Esse valor afetou o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2002, sem contudo afetar o 
saldo do patrimônio líquido nessa data. 

 
Empresa Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Somos de parecer que, exceto pelos efeitos do assunto mencionado no parágrafo anterior, as 
demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo apresentam adequadamente 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº 13, as controladas indiretas Ipiranga Petroquímica S.A. 

e Copesul - Companhia Petroquímica do Sul optaram pelo registro no ativo diferido do valor 
líquido decorrente das variações nas taxas de câmbio ocorridas no exercício de 2001, computadas 
sobre as obrigações e os créditos em moeda estrangeira. As práticas contábeis adotadas no Brasil 
requerem que os efeitos de flutuações nas taxas de câmbio sejam reconhecidos no resultado do 
período em que ocorreram. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2003, o saldo dessas 
variações cambiais diferidas foi realizado em sua totalidade por suas controladas indiretas. Como 
conseqüência, o lucro líquido da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. e da Refinaria de Petróleo 
Ipiranga S.A. e suas controladas correspondentes ao exercício findo naquela data está diminuído em 
R$ 31.379 mil. Em 31 de dezembro de 2002, os ativos totais e o patrimônio líquido da Refinaria de 
Petróleo Ipiranga S.A. estão aumentados em R$ 31.179 mil, e os ativos totais consolidados da 
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. e suas controladas estão aumentados em R$ 66.343 mil. 

 
Empresa Rio Grande Energia S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Somos de parecer que, exceto quanto aos efeitos do assunto mencionado no parágrafo anterior, as 
demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo representam adequadamente, 

Ênfase   
Ressalva Conforme descrito na Nota Explicativa 12, a empresa controlada integral Sul Geradora 

Participações S.A. optou pelo registro no ativo diferido do valor decorrente das variações nas taxas 
de câmbio ocorridas no exercício de 2001, computadas sobre as obrigações em moeda estrangeira. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil, requerem que os efeitos de flutuações nas taxas de câmbio 
sejam reconhecidos no resultado do exercício em que ocorreram. Como conseqüência desse 
procedimento adotado pela empresa controlada integral, o ativo diferido (consolidado) e o 
patrimônio líquido (controladora) estão apresentados a maior em R$ 9.481 mil, a provisão para 
passivo a descoberto (controladora) está apresentada a menor em R$ 9.481 mil e o prejuízo do 
exercício (controladora e consolidado) está apresentado a maior em R$ 18.100 mil. 

 
Empresa Springer S/A 
Motivo Parecer de coligada/controlada com ressalva ou emitido por outro auditor 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos de eventuais ajustes que poderiam existir se tivessem 
sido revisadas as Demonstrações Contábeis das Controlada/Coligadas mencionadas no parágrafo 
“5º” e de eventuais ajustes que possam existir pelo especificado no parágrafo “6º” as 
Demonstrações Contábeis referidas no parágrafo “1º”, representam adequadamente 
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Ênfase  
Ressalva 5. As Demonstrações Contábeis da Controlada " Springer Investments Corparation " em 31 de 

dezembro de 2003, expressas em Dólares Americanos, apresentadas para fins de conversão para 
Reais, equivalência Patrimonial e Consolidação e as Demonstrações Contábeis da Coligada 
Plastwal Industria de Plásticos S/A. em 31 de dezembro de 2003 apresentadas para fins de 
Equivalência Patrimonial, não foram revisadas por Auditores Independentes. 
6. As Demonstrações Contábeis da Coligada Springer Carrier Ltda. em 31 de dezembro de 2003 
apresentadas para fins de Equivalência Patrimonial, foram revisadas por outros Auditores 
Independentes, que abstiveram-se de emitir opinião sobre o resultado do Exercício, o Patrimônio 
líquido e a Demonstração das Origens e aplicações de recursos do exercício findo em 31/12/2003, 
por não terem conseguido se satisfazer quanto a quantidade dos estoques em 31/12/2002 e este ter 
tido efeito significativo na determinação do resultado de 2003. 

 
Empresa Varing Participações em Serviços Complementares S/A 
Motivo Descontinuidade de controladas 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da VARIG Participações em Serviços Complementares S.A. e controladas em 31 de 
dezembro de 2003 e de 2002, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido 
(passivo a descoberto) e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios 
findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

Ênfase  4. As controladas Companhia Tropical de Hotéis, Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia, 
Amadeus Brasil Ltda. e SATA - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S.A. vem apresentando 
expressivos prejuízos líquidos, e em 31 de dezembro de 2003 o passivo circulante excedia o ativo 
circulante consolidado em R$ 1.648 mil e o passivo a descoberto consolidado era de R$375.467 
mil. Adicionalmente, as projeções do fluxo de caixa da Companhia indicam a necessidade de 
captação de relevantes recursos no curto prazo para possibilitar a manutenção de suas atividades. 
Parte substancial das operações das controladas está representada por transações efetuadas com 
empresas relacionadas, das quais também tem dependência para a condução dos seus negócios. As 
empresas de aviação comercial relacionadas incorreram em expressivos prejuízos no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2003 e, naquela data, apresentam posições de passivo a descoberto. As 
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2003 assumem a 
continuidade dessas transações com as empresas relacionadas. As demonstrações financeiras 
consolidadas em 31 de dezembro de 2003 não incluem nenhum ajuste relativo à realização e 
classificação dos valores de ativos ou aos valores e a classificação de passivos que seriam 
requeridos na impossibilidade das controladas continuarem operando. 

Ressalva  
 
Empresa Varing participações em transporte aéreos S/A 
Motivo Descontinuidade de controladas 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da VARIG Participações em Transportes Aéreos S.A. e controladas em 31 de 
dezembro de 2003 e de 2002, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido 
(passivo a descoberto)  e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios 
findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ênfase  4. A Companhia vem apresentando expressivos prejuízos líquidos, e em 31 de dezembro de 2003 o 
passivo circulante excedia o ativo circulante em R$536.443 mil e o passivo a descoberto era de 
R$695.063 mil. Adicionalmente, as projeções do fluxo de caixa da Companhia indicam a 
necessidade de captação de relevantes recursos no curto prazo para possibilitar a manutenção de 
suas atividades. As ações que estão sendo desenvolvidas pela Administração para a superação das 
atuais dificuldades estão descritas na nota explicativa nº 1. Em 31 de dezembro de 2003, a 
Companhia possuía saldos a receber, de R$58.218 mil, de empresas relacionadas, que também 
apresentam dificuldades operacionais e, conseqüentemente, a realização desse ativo é incerta.  A 
continuidade dos negócios da Companhia dependerá do sucesso das medidas que estão sendo 
tomadas pela Administração e, portanto, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2003 
não incluem nenhum ajuste relativo à realização e classificação dos valores de ativos ou aos valores 
e à classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade de a Companhia continuar 
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operando. 
Ressalva  
 
Empresa VBC Energia S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião do 
Auditor 

Em nossa opinião, baseados em nossos exames e nos pareceres de outros auditores independentes, 
exceto pelo efeito do assunto comentado no parágrafo 3 acima, as demonstrações financeiras 
referidas no parágrafo 1 acima representam adequadamente 

Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº. 15 às demonstrações financeiras, a controlada 

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e a controlada em conjunto indireta Rio Grande 
Energia S.A., exercendo permissão contida nas Deliberações CVM nºs. 404 e 409, de 27 de 
setembro e 1º. de novembro de 2001, respectivamente, registraram, em conta do ativo diferido, o 
resultado da perda cambial líquida apurada durante o exercício de 2001. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil requerem que as variações cambiais sejam registradas no resultado do período 
em que ocorrerem. Conseqüentemente, em decorrência do critério adotado pelas referidas 
controladas, em 31 de dezembro de 2003, o ativo diferido consolidado está aumentado em R$4.724 
mil (R$13.795 mil em 2002); os investimentos nas controladas e o patrimônio líquido 
(controladora) estão aumentados em R$3.954 mil (R$11.590 mil em 2002); e o prejuízo do 
exercício (controladora e consolidado) está aumentado em R$7.547 mil (R$15.051 mil em 2002), 
líquidos dos efeitos fiscais correspondentes. 

 
Empresa Viação Aérea São Paulo – VASP 
Motivo Parecer de Coligada/Controlada com ressalva ou emitido por outro auditor 
Opinião  Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos comentados nos parágrafos nºs 3 e 4 acima, 
Ênfase   
Ressalva 3. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 20, a Sociedade, com base no disposto na 

Deliberação CVM nº 404, optou pelo diferimento do resultado da variação cambial ocorrida no 
exercício de 2001. As práticas contábeis adotadas no Brasil determinam que as flutuações da moeda 
nacional em relação a moedas estrangeiras devem ser reconhecidas como Receita ou Despesa, no 
período em que ocorreram. Como consequência deste diferimento, o Ativo Diferido e o Patrimônio 
Líquido estão superavaliados em R$ 30.260 mil (R$ 56.895 mil em 2002) e o Resultado  do 
Exercício está subavaliado em R$ 26.635 mil (superavaliado em R$ 144.024 mil em 2002). 
4. As Demonstrações Contábeis das empresas controladas no exterior, mencionadas na Nota 
Explicativa nº 5, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, no caso da VASP 
ARGENTINA S/A, foram examinadas por outros auditores, e nossa opinião no que se refere aos 
valores dos investimentos, da consolidação e do resultado desta controlada, está baseado no parecer 
daqueles auditores e, no caso da ECUATORIANA DE AVIACION S/A, estão sendo examinadas 
por outros auditores independentes, em função dos prazos legais daquele país e nossa opinião, no 
que diz respeito aos valores dos investimentos, dos créditos, da consolidação e dos resultados 
decorrentes desta controlada está fundamentada exclusivamente no exame de seu processo 
calculatório e na análise do processo de conversão destas Demonstrações Contábeis. 

 
Empresa Vicunha Siderurgia S/A 
Motivo Diferimento das percas cambiais 
Opinião  Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto mencionado no parágrafo (3), as demonstrações 

financeiras referidas no parágrafo (1) representam adequadamente, 
Ênfase   
Ressalva 3. Conforme descrito na nota explicativa nº 3, a controlada CSN e sua controlada em conjunto 

GalvaSud S.A. e coligada MRS Logística S.A. optaram pelo diferimento das variações cambiais 
passivas líquidas ocorridas no exercício de 2001, nos termos da Medida Provisória nº 3/2001 e das 
Deliberações nos. 404 e 409/2001 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o qual foi refletido 
nas demonstrações financeiras da Vicunha Siderurgia S.A. através de equivalência patrimonial. As 
práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que os efeitos de flutuações nas taxas de câmbio 
sejam reconhecidos no resultado dos períodos em que elas ocorrerem. Como conseqüência, em 31 de 
dezembro de 2003, o patrimônio líquido está superavaliado em aproximadamente R$35 milhões 
(R$73 milhões em 2002), e o lucro líquido individual e consolidado para o exercício findo naquela 
data está apresentado a menor em aproximadamente R$39 milhões (prejuízo individual e consolidado 
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do exercício apresentados a maior em R$160 milhões em 2002), líquidos dos efeitos fiscais. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A – Resolução CFC n.º 321/72 
 
 

MODELO 
 
 

PARECER DOS AUDITORES 
 
 
Destinatário                                                                                           Data 
 
   
 

Examinamos o balanço patrimonial, anexo, da Empresa X, levantado em 
............................ e a respectiva demonstração do resultado econômico do exercício findo 
naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente 
aceitas e, conseqüentemente, inclui as provas nos registros contábeis e outros procedimentos 
de auditoria que julgamos necessários na circunstância. 
   

Em nossa opinião, o balanço patrimonial e demonstração do resultado econômico 
acima referidos, representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Empresa 
X, em ............................., e o resultado de suas operações correspondentes ao exercício findo 
naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com 
uniformidade em relação ao exercício anterior. 

 
 

 
Assinatura e número de registro do auditor. 
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ANEXO B – Resolução CFC 700/91 
 
 
 

MODELO 
 
 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
 
DESTINATÁRIO 
 
(1)Examinamos os balanços patrimoniais da empresa ABC, levantados em 31 de dezembro de 
19XX e 19XX, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findos naquelas 
datas, elaboradas sob responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 

 
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume de transações e o sistema contábil e de controle interno da entidade; (b) a constatação, 
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações 
contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
empresa ABC em 31 de dezembro de 19XX e 19XX, o resultado de suas operações, as 
mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos 
exercícios findos naquelas datas, de acordo com os Princípios Fundamentais da 
Contabilidade.  
 

 
Local e data 
 
Assinatura 
 
Nome do Auditor  responsável técnico 
 
Contador  n.º de registro no CRC 
 
Nome da empresa de auditoria 
 
N.º no CRC 
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ANEXO C – Resolução CFC n.º 820/97 
 

 
 

MODELO 
 
 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
 
DESTINATÁRIO 
 
1 Examinamos os balanços patrimoniais da empresa ABC, levantados em 31 de dezembro 
de 19X1 e 19X0, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findos naquelas 
datas, elaboradas sob responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 
 
1  Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume de transações e o sistema contábil e de controle interno da entidade; (b) a constatação, 
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações 
contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
1 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
empresa ABC em 31 de dezembro de 19X1 e 19X0, o resultado de suas operações, as 
mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos 
exercícios findos naquelas datas, de acordo com Os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade.  
 

Local e data 
 

Assinatura 
 

Nome do Auditor – responsável técnico 
 

Contador – n.º de registro no CRC 
 

Nome da empresa de auditoria 
 

N.º de registro cadastral no CRC 
 
 


