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Resumo 
A fraude é caracterizada pela falsificação ou alteração de registros ou documentos; 

pela omissão de transações nos registros contábeis; por registrar transações sem comprovação; 
e ainda por aplicar práticas contábeis indevidas. Os erros se caracterizam por serem 
involuntários, ou seja, ocorre omissão, desatenção ou má interpretação de fatos nas 
demonstrações contábeis. As empresas devem tomar alguns cuidados para prevenir 
comportamentos inadequados em suas operações. A prevenção deve começar a partir da 
contratação dos empregados, pois se observa que os setores de compras, financeiro, de 
recursos humanos e da tecnologia da informação são os mais afetados pelas irregularidades 
contábeis. A auditoria exerce um papel fundamental na verificação dessas irregularidades, 
visto que evidencia as fraudes, e principalmente, impede a prática desses delitos com a 
criação de controles internos, e não apenas identifica os fatos já realizados. A perícia contábil, 
por sua vez, é um instrumento indispensável na verificação de fraudes e erros contábeis, pois 
realiza procedimentos importantes, como exame, vistoria, indagação, investigação,  
arbitramento,  avaliação e certificação, a fim de esclarecer determinados fatos. É, portanto, 
fundamental que as irregularidades sejam combatidas, pois caso contrário, as empresas terão 
grandes problemas, como os ocorridos na Enron, Xerox, Worldcom. 

 

1 Introdução 
A Contabilidade visa demonstrar a situação patrimonial de uma empresa, e com base 

nela, pessoas fazem investimentos, fornecedores acreditam na capacidade que a empresa tem 
de saldar suas dívidas, bancos e instituições decidem o quanto de financiamento pode ser 
proporcionado à organização, governo calcula impostos devidos, gestores tomam decisões 
internas, enfim, a Contabilidade é um importante instrumento para decisões de usuários 
internos e externos. 

Princípios e Normas Contábeis existem para que as informações empresariais 
divulgadas sigam um mesmo padrão e, assim, possam ser comparados resultados de diversas 
empresas, mantendo uma fidelidade quanto à realidade encontrada nas organizações. No 
entanto, podem existir pessoas mal intencionadas dentro da empresa, que podem cometer 
crimes financeiros, e fazer com que as informações divulgadas sejam distorcidas, 
demonstrando uma situação que seja favorável a seu interesse, caracterizando as fraudes. 
Além disso, a Contabilidade é uma ferramenta que está suscetível ao erro, pois um 
funcionário pode realizá-lo sem que se dê conta disso, seja por desinformação sobre algum 
procedimento contábil, seja por erros de digitação etc. 



Se fraudes e erros acontecem nas empresas, precisa-se saber: O que é fraude? E erro? 
O que fazer ao se descobrir essas irregularidades dentro da empresa? Como fazer para evitar 
que elas continuem acontecendo? O que leva alguém a cometer erro ou fraude? Quais os 
efeitos para a tomada de decisão? Quais as responsabilidades inerentes à administração da 
empresa, ao auditor e ao perito? 

Este trabalho tem como objetivo identificar a diferença entre esses dois tipos de 
irregularidade, encontrar as “brechas” que possibilitam que isso ocorra, quais seus efeitos etc. 
Para isso, foram utilizados livros de auditoria e perícia, bem como pesquisas em sites da 
Internet. 

2 Principais conceitos 
De acordo com a NBC T 12, “o termo fraude aplica-se a atos voluntários de omissão e 

manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios e 
demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários”. 

A fraude pode ser caracterizada pela falsificação ou alteração de registros ou 
documentos; pela omissão de transações nos registros contábeis; por registrar transações sem 
comprovação; e ainda por aplicar práticas contábeis indevidas. A fraude é motivada pela 
intenção de lesão de interesses alheios, resultando falsas situações de contas, lucros líquidos 
alterados, erros na classificação de receita e despesa, omissão de entrada de dinheiro, e outros 
atos falsos com intenção criminosa. Quando a contabilidade é usada para representar fatos 
inexistentes, ou então sem veracidade, com o propósito de beneficiar alguém em prejuízo de 
outrem, existe a fraude em contabilidade. 

Enquanto que a citada norma afirma que “o termo erro aplica-se a atos involuntários 
de omissão, desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de 
registros e demonstrações contábeis, bem como de transações e operações da Entidade, tanto 
em termos físicos quanto monetários”. 

Os erros se caracterizam por serem involuntários nas demonstrações contábeis. Pode 
ser um erro aritmético (por exemplo, digitar 2.500,00 ao invés de 5.200,00), de execução nos 
registros e elementos contábeis (como classificar Papéis na conta de Material de Consumo, 
quando deveria ter sido classificado como Material de Escritório), ou por desconhecimento 
das aplicações dos princípios contábeis (por exemplo, registrando a despesa de aluguel 
somente no seu pagamento, que ocorre no mês subseqüente, ferindo o princípio da 
competência). Quanto mais complexas as transações ocorridas na empresa, maior a 
possibilidade de erro durante os lançamentos, havendo dúvida quanto a que conta utilizar e 
qual deve ser debitada ou creditada, pois pode ocorrer interpretações e aplicações incorretas 
das normas contábeis. 

SÁ (1997) define fraude como sendo uma ação premeditada para lesar alguém, e erro 
como uma ação involuntária, sem o intuito de causar dano. A fraude corresponde ao dolo, ou 
seja, aquela ação premeditada que visa ao proveito de alguma forma para si ou terceiros, 
enquanto o erro diz respeito à culpa, e ocorre geralmente por esquecimento, desatenção, etc. 

As fraudes podem ocorrer nos elementos: do ativo circulante da empresa, ativo 
permanente, no passivo, no patrimônio líquido, nos custos, nas despesas e nas receitas. As 
fraudes ocorrem como desvios de dinheiro, despesas fictícias, desvios de mercadorias, 
recebimento de créditos sem dar-se baixa, adulterações de documentos, falsificação de 
documentos etc. 
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Erros contábeis ou a manipulação de dados por funcionários de alta confiança podem 
gerar fraudes financeiras. Além disso, a falta de procedimentos adequados nas operações pode 
propiciar atitudes ilícitas, que posteriormente acarretará uma fraude.  

São exemplos de erros: somas feitas sem computar parcelas, crédito em dobro, 
inversão de números, esquecimento de realizar transportes de números, classificação indevida 
de documento etc. Esses fatores podem causar grandes problemas às organizações, uma vez 
que podem causar a falência da empresa, como também provocar a perda de seus clientes, 
entre outros fatores.  

É necessário que sejam desenvolvidos serviços de prevenção e combate à fraude, 
como também desenvolver atividades preventivas para evitar a ocorrência de erros. 

 

3 Encontrando-se erros e/ou fraude: o que fazer? 

Segundo Santi (1988), durante a realização da auditoria, podem surgir alguns indícios 
de que possa estar ocorrendo erro ou fraude, alguns deles são: 

- Discrepâncias nos registros contábeis (por exemplo, diferença na soma das contas 
analíticas comparadas ao saldo constante nas sintéticas); 

- Diferenças reveladas por confirmações recebidas de terceiros; 

- Número de respostas aos pedidos de confirmação direta bem inferior ao esperado 

- Transações não suportadas por documentação apropriada; 

- Transações não contabilizadas de acordo com instruções genéricas ou específicas 
da gerência; 

- Transações inusitadas no fim ou próximo do fim do exercício. 

 

Ao ser encontrado algum erro, deve-se observar com que freqüência vem ocorrendo 
esse tipo de irregularidade, e em que proporção. Com essa verificação, pode-se procurar 
descobrir qual a causa daqueles erros que estão sempre se repetindo, bem como atentar para 
possíveis erros nas contas relacionadas. Conhecendo as falhas que vêm ocorrendo na empresa, 
fica mais fácil para o administrador buscar solucionar esse problema. 

O auditor deverá avaliar bem o sistema contábil, dando bastante atenção à atuação 
inadequada da administração (a alta administração é feita por um pequeno grupo, não 
existindo assim uma supervisão eficaz); pressões internas ou externas (setor econômico está 
em declínio, aumentando dessa maneira as falências das empresas ou insuficiência do capital 
de giro, devido à diminuição do lucro ou sua rápida expansão); transações que parecem 
anormais (pagamentos parecendo excessivos em relação aos serviços prestados); problemas 
internos no cumprimento dos trabalhos de auditoria (registros feitos de forma inadequada, 
arquivos incompletos, ajustes excessivos nos livros e contas); fatores no ambiente de sistemas 
de informação computadorizados (dificuldade de obter informações dos arquivos de 
computador, devido à falta de documentação ou desatualização da mesma). 

Quando indicada a existência de fraude e/ou erro, e se o auditor acreditar que estes 
resultarão em distorções relevantes nas DRE’s, o auditor deve modificar seus procedimentos, 
ou adicionar outros. Assim, será permitido ao auditor confirmar ou eliminar a suspeita destas 
irregularidades. Caso a não aplicação daqueles, será discutida com a administração da 
entidade na qual está sendo auditada, as providências que serão tomadas. 
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É necessário, para isso, identificar as áreas de instabilidade através de um mapeamento 
de risco, e um dos métodos para fazê-lo se chama Controle de Avaliação de Risco, onde o 
auditor elabora um questionário e envia a cada departamento. A partir das respostas e da 
documentação de dados que já possui, a auditoria avalia e classifica o risco dos setores em 
baixo, médio e alto. 

O auditor deve avaliar também as implicações de fraudes e/ou erros quanto à 
confiabilidade das informações escritas ou verbais fornecidas pela administração. Quando a 
fraude e/ou erro não for detectado pelo controle interno ou não estiver incluído nas 
informações da administração, o auditor deve então reconsiderar a avaliação de risco e a 
validade dessas informações. 

A responsabilização da fraude tem dois aspectos: o penal e o civil. O primeiro é o 
enquadramento do ato fraudatório como crime e implica na aplicação de medidas punitivas, 
apenas utilizado quando desejar a sanção criminal do autor da fraude. O segundo engloba as 
perdas causadas pela fraude cometida. É nesse último aspecto que é feita a tentativa de 
recuperação do montante que foi desviado, através do pedido de medida cautelar de produção 
antecipada de provas e de busca e apreensão de documentos que possam servir como futuras 
provas. 

 

3.1 Como prevenir fraudes 

A maior incidência de fraudes se dá em relação a operações que envolvem dinheiro, 
estoques e créditos a receber. Com o objetivo de impedir a ocorrência de fraudes, as empresas 
devem evitar que a realização e autorização de pagamento sejam realizadas pela mesma 
pessoa. Caso isso não ocorra, o auditor contábil quando da realização do seu trabalho, indicará 
que há indícios de possibilidade de fraude na organização. Daí a grande responsabilidade do 
trabalho do auditor que deve identificar estes fatos e sugerir que sejam tomadas as medidas 
corretivas necessárias. Para prevenir esse tipo de comportamento, alguns cuidados podem ser 
tomados: 

- A prevenção contra fraudes deve começar a partir da contratação dos empregados, 
buscando saber nas empresas por onde já trabalharam, o comportamento em que tinham. As 
áreas mais atingidas pelas irregularidades são os setores de compras, financeiro, de recursos 
humanos, como também a área de tecnologia da informação; 

- Verificar se a contabilidade está correta ou se as operações estão sendo registradas; 

- É ideal que as auditorias externa e interna trabalhem de forma integrada, aplicando 
programas de prevenção, não sendo recomendável que seja utilizada apenas a auditoria 
externa, pois mesmo que esta identifique um crime corporativo, dificilmente seus 
profissionais saberão lidar com o problema, já que lhes faltam subsídios de perícia contábil 
para trabalhar com caso judicial;  

- Controlar sistemas de folha de pagamento, de contas a pagar e contas a receber é 
uma tarefa importante; 

- O profissional de contabilidade deve agregar conhecimentos das Leis e Códigos 
Processuais, de Criminologia, de Sociologia, de Psicologia e, principalmente, de Auditoria e 
de Perícia Contábil. Os estudos sobre Criminologia, Sociologia e Psicologia irão ajudar o 
contador aumentando sua capacidade de identificar padrões de conduta alterada e indícios de 
distúrbios. Esses conhecimentos darão ao Contador Investigador de Fraudes condições de 
propor alternativas e penalidades para se prevenir a ação dos fraudadores; 
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- Outro método de prevenção seria a instalação de câmeras e a infiltração de 
investigadores nas equipes, os chamados “funcionários espiões”; 

- Enfim, as empresas deveriam tanto trabalhar na formação de dados estratégicos para 
o desenvolvimento dos seus negócios, como também se prevenir da ação criminosa de seus 
colaboradores ou de terceiros. 

A Kroll, uma empresa que presta serviços de consultoria na prevenção e combate à 
Fraude relaciona mecanismos de controle e prevenção, como também serviços de 
investigação de fraudes que as empresas devem observar.   

 

Mecanismos de Controle e Prevenção: 

- Desenvolvimento da matriz de risco do negócio; 

- Implementação de controle interno, gerenciamento e treinamento de equipes de 
auditoria interna; 

- Revisão periódica dos controles internos, verificação de equipe de auditoria, 
análise de risco de fraude; 

- Revisão da qualidade do ambiente de negócio, enfocando aspectos tais como: 
cultura empresarial, ética do trabalho, revisão de funcionários, estrutura de recursos humanos 
e controle de informação; 

- Acompanhamento e controle de investimentos em atividades críticas, tais como: 
construção, logística e manutenção; 

- Programas e seminários de treinamento antifraude voltados para equipes de 
auditoria; 

- Seminários e palestras para os departamentos: comercial, financeiro, 
administrativo, suprimento e logística.  

 

Serviços de Investigação de Fraudes: 

- Investigação de fraudes financeiras; 

- Investigação de fraudes gerenciais e comerciais, tais como: logística e 
relacionamento com o cliente; 

- Auditoria investigativa, coleta, análise de documentos e de dados financeiros; 

- Perícia em computadores e servidores, recuperação de arquivos e de dados 
“deletados”; 

- Mensuração, cálculo financeiro de perdas e prejuízos causados por fraudes; 

- Perícia e tabulação de documentos, analisando e informando os resultados de 
investigação de forma objetiva e coerente com a empresa; 

- Relatórios preparados para suporte e litígios. 

 

Avaliação das perdas financeiras: 

- Perícia contábil dos valores em litígio, apresentando o cálculo financeiro; 
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- Cálculo dos danos causados pela fraude, tais como: valor presente dos recursos 
desviados, cálculo do lucro cessante e custos de oportunidade; 

- Revisão independente dos valores pagos a fornecedores e parceiros comerciais; 

- Revisão independente de contas a receber e conciliação contábil; 

- Revisão independente dos contratos e cláusulas comerciais.  

 

Percebe-se que estes são mecanismos importantes, os quais as organizações devem 
considerar para desenvolver suas atividades de forma segura, oferecendo conseqüentemente, 
confiança a seus clientes e obter, com isso, bons resultados. 

 

3.2 Motivos mais comuns para fraude 
Segundo SÁ (1997), as fraudes são praticadas quase sempre por pessoas que possuem 

autoridade, sobretudo quando acumula funções. Quando implicam em volumes maiores, as 
fraudes geralmente ocorrem mediante formação de conluio, sendo desta forma, mais difícil a 
detecção. Portanto, nestes casos a fraude tende a perdurar se não existir controles adequados e 
independência da auditoria. Muitas pessoas envolvidas na fraude tanto facilita como dificulta 
sua localização. Dentre os motivos mais comuns para que a fraude aconteça estão: 

- Sistema de segurança - quando o fraudador não planeja a fraude, porém percebe 
algumas falhas no sistema de segurança da empresa, dando-lhe assim a oportunidade de 
“entrar em ação”; 

- Motivos Financeiros - é muito comum a prática dos atos ilegais pelos empregados, 
simplesmente por necessidade, seja ela de pagar dívidas ou de adquirir bens; 

- Insatisfação profissional e vingança - muitas fraudes são decorrentes do sentimento 
de desvalorização profissional; 

- Irregularidades generalizadas - ocorre quando funcionários realizam atividades 
ilegais na empresa e não são punidos. Vendo isso, outros irão achar que podem fazer o 
mesmo, visto que nada irá acontecer a eles; 

- Sedução pelo perigo - feito por aqueles profissionais que sentem prazer em burlar 
as leis, desenvolvendo assim esquemas de fraudes. 

 

4 Controle interno 
A inexistência ou inadequação de um controle interno torna mais propícia a ocorrência 

de erros e fraudes. Por exemplo, um sistema que não permita erros no cálculo do imposto de 
renda poderá evitar futura dor de cabeça. Outro exemplo seria a possibilidade que existiria dos 
gerentes poderem “maquiar” as demonstrações para que não fosse percebida sua queda de 
desempenho, ou para não demonstrar o alto grau de endividamento da empresa, tornando-a 
melhor vista por investidores, credores etc. 

Com vista na confiança gerada pelo controle interno, o auditor pode estabelecer o 
aprofundamento necessário para ter uma boa condição de avaliar as demonstrações contábeis, 
levando em consideração o custo x benefício. 

O papel da auditoria é fundamental visto que evidencia as fraudes, mas 
principalmente, evitando a prática desses delitos com a criação de controles internos, e não 
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apenas identificar os fatos já realizados. Observa-se ainda, que a prevenção deve ser uma 
preocupação constante, onde as empresas devem começar desde a seleção de seus 
empregados, para os setores de compras, financeiro, e de recursos humanos, que são, segundo 
o SEBRAE/ES, as áreas mais críticas da empresa. Mas deve-se observar também a área da 
tecnologia da informação, para que não sejam utilizados softwares pirateados, além de manter 
um bom sistema de backups de arquivos, e também, relacionado a segurança, um bom 
programa de antivírus, limitar o acesso a determinados dados mediante a utilização de senhas, 
instalação de software que possua módulo de auditoria para rastrear possíveis fraudadores 
internos ou externos. 

 

4.1 Materialidade 
Por ser involuntário, o erro pode ser tão irrelevante que não consegue ser identificado 

pela auditoria e não altera a opinião sobre a situação financeira da empresa. No entanto, um 
mesmo erro pode ser irrelevante em uma empresa, mas relevante em outra. Por exemplo, um 
erro que gere uma diferença de R$ 1.000,00, pode ser bastante considerável para uma empresa 
que apresenta lucro de R$ 10.000,00, e ser considerado ninharia por uma empresa que tenha 
rendimentos de R$ 10.000.000,00. Assim como a diferença entre pequenas e grandes 
empresas, o mesmo pode ocorrer se as empresas forem de ramos diferentes, ou mesmo, que 
seja informação de uma mesma empresa, porém, com a perspectiva de períodos diferentes. 
Assim, a materialidade pode ser medida através da discrepância dos efeitos contábeis 
causados pelo erro, e observando-se como seriam as demonstrações sem a ocorrência deste. 
Quando se percebe que o erro é material, cabe ao auditor informar à administração da 
empresa e solicitar que os ajustes sejam feitos. 

Quando um auditor afirma em seu parecer que as demonstrações contábeis refletem a 
situação da empresa com propriedade e de acordo com os princípios contábeis, indica que o 
auditor acredita que as demonstrações contábeis, consideradas em conjunto, não apresentam 
erro relevante. 

Na auditoria, um grande erro ou fraude pode não ser detectado, por ser o exame 
realizado através de amostragem, sendo mais fácil detectar se forem realizados pequenos erros 
em diversas transações. Os erros detectados servirão para serem projetados quanto aos 
possíveis erros naquelas transações que não foram auditadas. 

Erros considerados imateriais se considerados isoladamente, pode se tornar material 
quando somado aos outros erros semelhantes. Por isso, erros detectados e não corrigidos pela 
empresa, devem ser somados para que se possa avaliar se o impacto da junção de erros 
prejudica a uma apresentação adequada das demonstrações contábeis da empresa. No entanto, 
desde que não seja algo muito dispendioso com relação ao benefício gerado, o ideal é que os 
erros detectados, mesmo quando são imateriais, sejam corrigidos, visto que, erros nas 
demonstrações atuais, quando transfere seus saldos para o período seguinte, está começando-
se com erros, que juntados aos erros desse período subseqüente pode acarretar numa diferença 
material para a empresa nas demonstrações seguintes. 

 

4.2 Efeitos na tomada de decisão 
A contabilidade é uma importante ferramenta que coleta informações financeiras sobre 

as empresas. Muitas vezes, as informações geradas por essa ciência são utilizadas como 
auxiliar no processo decisório, e para que realmente sejam úteis, as informações precisam 
estar de acordo com a realidade da empresa. Os usuários das informações contábeis precisam 
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confiar nessa fidedignidade, para então, tomar decisões acerca das operações da empresa: 
decisões de compra de mercadorias para revenda, decisões de empréstimo, investimento etc. 
Aqueles que estão direta ou indiretamente ligados à empresa, também têm interesse nessa 
informação. O investidor precisa, antes que venha a fazer um investimento, saber da situação 
da empresa, observar se esta tem condições de gerar um bom retorno. Bancos, instituições 
financeiras e fornecedores, têm interesse em saber se a empresa tem condições de honrar com 
seus compromissos etc. No entanto, sabe-se que a contabilidade está sujeita a erros e fraudes. 
O erro pode acontecer por não conhecimento, por parte dos funcionários, dos princípios 
contábeis, bem como das corretas classificações das contas, e falta de cuidado e atenção com 
o serviço contábil que está sendo realizado. Já as fraudes podem estar ocorrendo na tentativa 
de ocultar desvios ou transações ilegais, como a tentativa de diminuir o lucro e, 
conseqüentemente, o valor dos impostos a serem pagos. 

As empresas podem não atingir seus objetivos caso ocorram erros e fraudes em suas 
atividades, uma vez que podem incidir em fatos e documentos de características diferentes, 
como: balanços, balancetes, fichas de controle de estoque, etc. 

 

5 Fraudes no Brasil e no mundo 
São várias as empresas envolvidas em escândalos contábeis devido à ocorrência de 

fraudes e erros contábeis. Como exemplos, pode-se citar o caso da Enron – companhia de 
energia, da Parmalat, da WorldCom – segunda maior operadora de telefonia de longa 
distância nos Estados Unidos, e da Coca-Cola, todas empresas estrangeiras. 

Conforme notícia divulgada no jornal da AABNB (Agosto/2002), foram descobertas 
várias fraudes contábeis em balanços de empresas americanas, divulgadas nos principais 
jornais do mundo. Foi publicada uma relação, em ordem alfabética, contendo as 10 empresas 
que apresentaram as maiores fraudes contábeis do mundo: 

1-  ADELPHIA (EUA) 

2 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BRASIL)  

3 - BANCO NACIONAL (BRASIL)  

4 - ENRON (EUA)  

5 - ENTERASYS NETWORKS (EUA)  

6 - GLOBAL CROSSING (EUA)  

7 - TYCO INTERNACIONAL (EUA)  

8 - VIVENDI (FRANÇA)  

9 - WORLDCOM (EUA)  

10 - XEROX (EUA)  

O Banco Central do Brasil juntamente com o Tribunal de Contas da União realizaram 
uma auditoria que comprova, conforme os relatórios, o comportamento delituoso do Sr. Byron 
Queiroz, presidente do Banco Central do Brasil. No ano de 2002, o Banco Central do Brasil 
divulgou no endereço eletrônico 
http://www.cbc.gov.br/mPag.asp?perfil=1&cod=113&codP=108&idioma=P, o balancete de 
maio do BNB, onde foi constatado que as Receitas somaram R$ 1.080.999 mil e as Despesas 
R$ 1.070.999m mil, significando dessa forma que um lucro apurado de exatos R$ 10.000 
milhões, ou seja, valores redondos que comprovam a manipulação dos resultados.  
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As organizações perderão a confiança do mercado caso seja confirmado a ocorrência 
de fraudes, o que pode causar vários problemas, como os ocorridos em grandes empresas, 
conforme pode ser observados em matéria publicada no site da revista época (08/07/2002), 
tais como: 

Enron - A gigante americana do setor de energia que pediu falência em dezembro, 
manteve US$ 3,9 bilhões em empresas de Wall Street, entre 1992 e 2001, classificando-os 
como “proteções financeiras” (hedge) em lugar de dívidas. Pelo menos US$ 2,5 bilhões 
desses recursos teriam sido aplicados nessas empresas nos três anos anteriores à falência da 
Enron, que à época já acumulava entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões em dívidas de curto e 
longo prazos.  

WorldCom - A empresa teria lançado US$ 3 bilhões em registros contábeis 
irregulares para inflar seus lucros, no que pode ser classificado como um dos maiores casos de 
fraude corporativa da história. O artifício financeiro aumentou o fluxo de caixa e os lucros da 
companhia nos últimos cinco trimestres. A fraude foi descoberta durante uma investigação 
interna. O diretor financeiro da Worldcom, Scott Sulivan, foi demitido. No Brasil, a 
Worldcom controla a Embratel. 

Xerox - Uma auditoria interna encontrou um erro nos balanços que alteram as receitas 
da empresa para US$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. Até a filial brasileira poderia estar 
envolvida no erro. A fornecedora de equipamentos para escritórios apresentou à Securities 
and Exchange Comission – SEC (a CVM americana) documentos revisando seus dados 
financeiros para os anos de 1997 a 2000, assim como ajustes nos resultados de 2001 
previamente anunciados. Para o período de cinco anos em que foi feita a revisão, o lucro da 
Xerox antes de impostos foi US$ 1,4 bilhão inferior aos números que a empresa havia 
anunciado originalmente. Conforme mostrado na matéria, “a SEC revelou que a empresa 
havia registrado de forma irregular em seus livros contábeis US$ 3 bilhões em vendas e US$ 
1,5 bilhão em ganhos no período de quatro anos. A auditoria, que também pôs os olhos sobre 
os resultados de 2001, encontrou problemas contábeis mais recentes e agora o total de receita 
bruta declarado irregularmente pode chegar a US$ 6 bilhões”. 

Verifica-se nesses casos, a importância do trabalho contábil, que possibilita o 
esclarecimento dos fatos, quando efetuado de acordo com a ética, obedecendo aos princípios 
contábeis, como também as normas inerentes à profissão 

No Brasil também não é diferente, ouve-se muito falar em corrupção, lavagem de 
dinheiro e fraudes. O problema é que eles só aparecem quando existe denúncia, ou seja, 
depois que todo o “estrago” já foi feito. Mas mesmo não existindo estatísticas sobre casos de 
corrupção na área privada, os especialistas afirmam que este número é bastante elevado. 

O Brasil é considerado pela imprensa nacional e internacional como um dos países 
com maiores níveis de corrupção no mundo, fato este ocorrido pela falta de iniciativa dos 
governantes. Os prejuízos para a sociedade com estes crimes são inúmeros, pois atrapalham 
no desenvolvimento do país, visto que alguns montantes de recursos, que poderiam estar 
impulsionando o crescimento da economia, estão desaparecendo do país para algum “paraíso 
fiscal”, na forma de “lavagem de dinheiro”, já reconhecida como crime através da lei 
9.613/98. 

A auditoria é de suma importância para a mudança em que o Brasil se encontra, pois a 
mesma tem por função criar controles internos, evitando assim que estes crimes possam ser 
praticados. 

 

 9 



6 A Responsabilidade da administração, do auditor e do perito 
A primeira responsabilidade na prevenção e identificação de erros e fraudes é da 

administração da entidade, através de um sistema de controle interno. O auditor não é 
responsável pela prevenção de fraudes e erros, ele apenas deve planejar seu trabalho 
avaliando a ocorrência deles, tendo dessa forma grande probabilidade de detectá-los. No 
andamento do planejamento, o auditor deve pesquisar junto à administração da entidade a 
respeito dessas irregularidades que tenham sido encontradas. E ao detectá-las, o auditor em 
sua obrigação terá que comunicar à administração, sugerindo medidas corretivas. Cabe à 
administração da empresa, tomar providência para que não existam brechas para a ocorrência 
de erros e fraudes, e para isso, deve-se ter um rigoroso controle interno. A empresa deve 
preocupar-se não apenas com erros e fraudes cometidas no passado, mas buscar formas de 
preveni-las no futuro. 

Num procedimento normal de auditoria, não se tem a intenção de descobrir fraudes, 
sendo estas mais difíceis de serem descobertas, pois, quando ocorrem, normalmente são muito 
bem feitas, de forma que, se não há uma investigação mais profunda, a tendência é de que 
nunca venha a ser descoberta, ou pelo menos, que demore bastante. Como a auditoria está 
mais preocupada em dar certificação quanto às demonstrações como um todo, ela não se 
prende a detalhes, tornando-se mais perceptível os erros, que foram involuntários. No entanto, 
durante seu trabalho, seguindo as normas de auditoria geralmente aceitas, o auditor pode 
reconhecer indícios de erros e fraudes, pois algumas vezes, essas irregularidades chegam a 
afetar substancialmente as operações da empresa auditada. Se a auditoria fosse realizada com 
a intenção de encontrar fraudes e erros, o trabalho deveria ser bem mais aprofundado, e não 
por amostragem como ocorre, o que poderia ser impraticável em empresas de grande porte.  

Caso o cliente resolva por não corrigir os erros detectados na auditoria, cabe ao auditor 
fazer as devidas observações em seu papel de trabalho, que servirá tanto para tomar como 
base na hora de opinar em seu parecer, quanto para auditorias que venham a ser realizadas em 
exercícios seguintes. Se a distorção for relevante e não corrigida, o auditor deve emitir um 
parecer com ressalva ou com opinião adversa. Além disso, se a entidade não tomar medidas 
de correção referentes às fraudes, consideradas necessárias pela sua relevância para as 
demonstrações contábeis, o auditor pode retirar-se do trabalho. Outros fatores que podem 
afetar sua decisão de desistência são as implicações envolvendo a alta administração da 
entidade, abalando dessa forma a confiabilidade das informações da administração da 
entidade que está sendo auditada. 

Em casos de suspeita de fraude em determinada área da empresa, convém o serviço de 
um perito, pois este estabelecerá uma investigação aprofundada somente em determinada 
parte das informações contábeis, e não em todas as contas e em todas as demonstrações como 
na auditoria, possibilitando os fundamentos necessários para que se chegue a uma conclusão 
quanto a procedência ou não da suspeita.. 

 

6.1 Limitações à auditoria 
Com as limitações inerentes à auditoria é impossível evitar que ocorra distorção 

relevante de fraudes e erros. Se, durante o período que o auditor estiver atuando na empresa, 
existir alguma distorção que for relevante resultante de erro e/ou fraude e não for corrigida 
nas demonstrações contábeis, isso não quer dizer que o auditor não cumpriu as Normas de 
Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, pois o que vai determinar isso são os 
procedimentos adotados nas circunstâncias.  
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Mesmo existindo um sistema contábil e de controle interno que diminua as distorções 
resultantes de fraude e/ou erro, sempre irá existir algum risco, pois não existe sistema, nem 
controle interno eficiente que impeça a fraude, quando esta ocorrer através da trama entre 
empregados ou cometida pela administração, pois existem níveis da administração que 
enganam os controles que previnem as fraudes feitas por empregados. 

O risco de não ser encontrada a distorção referente à fraude é bem maior que o do erro, 
pois a fraude é resultante de atos planejados, com o intuito de enganar, ou prejudicar alguém 
como, por exemplo, a falsificação, ao contrário do erro, que é resultante de atos involuntários, 
por desconhecimento próprio. 

6.2 Comunicação de fraudes e/ou erros 
Conforme a Interpretação Técnica (IT) 03 do Conselho Federal de Contabilidade, o 

auditor normalmente é impedido de comunicar as ocorrências de fraudes ou erros a terceiros 
devido ao sigilo profissional. Em alguns casos, no entanto, existe a obrigação legal desta 
comunicação, sendo requerida ao auditor a quebra deste sigilo, conforme o Código de Ética 
do Contabilista e as Normas Profissionais do Auditor Independente. 

O auditor deve sempre comunicar à administração da entidade que está sendo auditada 
qualquer descoberta envolvendo fraudes, mesmo que seu efeito não seja tão relevante sobre as 
demonstrações contábeis. Dependendo das circunstâncias, esta comunicação pode ser feita 
tanto de forma verbal quanto escrita. 

Ao ser determinado o representante da entidade que será comunicado da ocorrência 
das irregularidades descritas, a auditor deve avaliar quanto ao envolvimento da alta 
administração. Sendo correta essa comunicação, quando feita a um nível da estrutura 
organizacional da entidade que está acima do nível de responsabilidade pelas pessoas que se 
acredita está envolvidas. 

 

7 Realização da perícia contábil 
Para SÁ (1994), “Perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio 

individualizado visando oferecer opinião, mediante questão proposta. Para tal opinião 
realizam-se exames, vistoria, arbitramentos, em suma, todo e qualquer procedimento 
necessário à opinião”. 

É verificável a importância da opinião do perito contábil, pois este possui um 
conhecimento especializado sobre a realidade patrimonial tanto nos aspectos físicos, 
qualitativos e quantitativos, como nas causas e efeitos.  

A perícia contábil é, por sua vez, um instrumento indispensável na verificação de 
fraudes e erros contábeis, pois realiza procedimentos, de acordo com as normas técnicas, a 
fim de fundamentar o laudo pericial, tais como: o exame, que constitui a análise de livros e 
documentos; a  vistoria, que consiste na verificação e constatação de situação, coisa ou fato, 
de forma circunstancial; a indagação, que trata de obtenção de testemunho daqueles que tem 
ou que deveriam ter conhecimento da matéria periciada; a investigação, que é a pesquisa 
visando trazer ao laudo o que está oculto por quaisquer circunstancias; o arbitramento, que 
trata da determinação de valores ou solução de controvérsias por critérios técnicos; a 
avaliação, que consiste no ato de determinar valor de coisas, bens, direitos, obrigações, 
despesas e receitas; e a certificação, que é a informação trazida ao laudo pelo perito contábil, 
de caráter afirmativo, cuja autenticidade é reconhecida pela fé pública atribuída ao 
profissional. 
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8 Considerações finais 
Ao longo do trabalho pôde-se perceber que a diferença básica entre a fraude e o erro 

está na intenção ou não em cometer a irregularidade. Se esta for descoberta durante 
procedimentos de auditoria, cabe ao auditor responsável pelo trabalho procurar a 
administração da empresa e comunicar o que está ocorrendo, para que esta possa tomar as 
medidas corretivas cabíveis. Se necessário, pode-se contratar o serviço de um perito para 
encontrar em que ponto a fraude ou erro vem ocorrendo, visto que este profissional tem 
profundo conhecimento da matéria e faz uma investigação bastante aprofundada para, então, 
ter informações suficientes para embasar sua opinião. 

Foi visto que para evitar que fraudes ou erros ocorram dentro de uma empresa pode-se 
tomar algumas providências, dentre elas informar-se melhor sobre os funcionários que 
contrata e ter um controle interno eficiente. Dentre outros, são considerados como os 
principais motivos encontrados para que alguém cometa fraude o seu não reconhecimento 
profissional, necessidade financeira e a não punição em outros casos de fraudes. 

Irregularidades como um todo só prejudica a empresa, pois esta, bem como os 
usuários externos, toma decisões baseando-se em informações irreais, além disso, quando 
descobertas, tendem a “manchar” o nome da empresa. Cabe então à administração tomar 
todas as providências cabíveis para que não existam erros ou fraudes dentro da empresa. 
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