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RESUMO 

 

O trabalho tem como intenção demonstrar as normas éticas da auditoria e também 
os riscos. O estudo propõe que não se deve confiar em 100% de uma auditoria, visto 
que se confiarmos 99%, existe 1% que poderá estar errado. Dentre os riscos, 
exibiremos 3 tipos: riscos inerente (ineficiência ou falta de controles internos-admitir 
que o saldo pode estar errado, geralmente em atividades simples ou rotineiras); risco 
de controle (controles internos não suprem as necessidades, não detectando erros 
gerando a não correção no tempo preciso) e risco de detecção (os relatórios de 
auditores não facilitam a detecção de erros pela quantidade, trazendo 
posteriormente grandes problemas). Também será apresentado, as normas éticas 
da auditoria interna, que controlam a maneira que o auditor fiscal deve exercer sua 
função nas entidades contábeis. 
 

Palavras-chave: Riscos da Auditoria em uma entidade contábil. Normas Éticas de 
um Auditor Fiscal. Auditoria fiscal.
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INTRODUÇÃO  

As variadas normas de auditoria interna segundo as normas de brasileiras de 

contabilidade e os riscos da auditoria: estudo baseado em função de pessoas físicas 

e pessoas jurídicas, ao interesse do poder público. 

As empresas jurídicas podem contratar um serviço terceirizado de auditoria, 

como pode também criar seu próprio grupo dentro da própria empresa, afim de gerar 

relatórios conforme os Princípios Fundamentais de Contabilidade devidamente 

auditadas. 

 Para justificar o estudo e o tema escolhido utilizamos alguns itens: dividindo 

em riscos da auditoria interna e redividindo em subtítulos risco de auditoria; tipos de 

riscos; respostas aos riscos e normas da auditoria interna segundo normas 

brasileiras da contabilidade em conceituação e disposições gerais e NBC PI01-

normas profissionais do auditor interno. A auditoria contábil é necessária para 

analise de uma empresa e seu devido acompanhamento para que se evitem 

problemas de planejamentos na produção tanto quanto para evitar fraude ou 

prejuízos.  

A Auditoria Contábil é um dos principais fatores financeiros dentro de uma 

grande empresa; e ela que auxilia e fundamenta algumas ideias para resolver um 

problema em questão. Ela começa com o desenvolvimento de relatórios segundo as 

receitas e despesas de uma empresa. Ali começa a Auditoria, com a criação de 

relatórios, passando assim para as análises e comparações entre os próprios 

relatórios e a conferência do dinheiro (no caso, analisando relatórios de fluxo de 

caixa-financeiro); passando assim já para outro passo que seria passar essas 

informações para o cargo desejado, no caso o executivo de uma empresa.  

Seguindo então a justificativa de relatórios, podemos dizer que um auditor 

está sempre pronto para resolver um novo problema enfrentando as análises em um 

todo de uma empresa? 

Deve sim, seguir sempre enfrentando e resolvendo os problemas de uma 

empresa, para que está esteja sempre em dia e evite problemas com órgãos 

públicos. 



 

 
 

 
 

O objetivo geral é de fazer com que o auditor expresse sua opinião em 

relação aos relatórios das demonstrações contábeis financeiras, podendo assim, 

garantir a “segurança e sobrevivência" da empresa sem gastos inúteis. 

Tendo ainda como objetivos específicos: Descrever os Riscos e as Regras da 

Auditoria Contábil; Comparar as Leis da Entidade Contábil; Expor os devidos Riscos 

e as Regras para não haver nenhum engano no entendimento. 

A fundamentação teórica tratara de informar alguns dos riscos da auditoria 

interna, como diminuir os riscos e também das normas de ética e execução de seu 

trabalho como auditor. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 RISCOS DA AUDITORIA INTERNA 

1.1.1 QUAIS OS RISCOS 

Segundo Portal da Auditoria, (2016), “Entende-se por “risco geral de 

auditoria” aquele risco de se concluir e opinar de que as contas anuais tomadas em 

conjunto refletem a imagem fiel da companhia quando na realidade não é assim, e o 

risco de que, embora elas reflitam a imagem fiel da companhia, o auditor conclua 

que elas não a refletem, ou, segundo Adams (2016)  “a possibilidade de que os 

relatórios financeiros auditados contenham erro ou fraude significativo”. 

[...] Se, por exemplo, o auditor deseja ter 99 % de certeza, então ele estará 
correndo 1% de risco de auditoria. Na prática, um risco de auditoria de 5% 
tem sido considerado como suficientemente baixo, para se emitir uma 
opinião. De um modo geral, as contas anuais, a posição financeira, o 
entorno de controle e outros fatores gerais, formam parte do “risco geral de 
auditoria”, e influem na análise do risco inerente. (Portal da Auditoria, 2016, 
p.1). 
  

Segundo Pereira (2009, p. 29) “Pode-se definir risco como o impacto 

provocado por uma incerteza ao conjunto de fatos significativos decorrentes de 

ameaças internas ou externas que resultem na impossibilidade de execução de 

objetivos anteriormente estabelecidos”. Ou podemos dizer que risco, é o resultado 

de algo incerto sobre os fatos internos ou externos, resultando assim em erros para 

seus objetivos. 

 

 

http://www.portaldeauditoria.com.br/tematica/auditoria-gerencial_riscos.htm
http://www.portaldeauditoria.com.br/tematica/auditoria-gerencial_riscos.htm


 

 
 

 
 

1.1.2 TIPOS DE RISCOS 

O risco geral de auditoria, pode ser dividido em 3 etapas, sendo elas de 

“Risco Inerente, Risco de Controle e Risco de Detecção”, as quais serão mostradas 

a seguir: 

Risco inerente traduz a suscetibilidade em que os componentes das 
demonstrações financeiras estão expostas a erros ou irregularidades 
considerados significativos, antes de considerar a eficácia dos sistemas de 
controle. Risco de controle é o risco de que um erro, ou execução de 
procedimentos inadequados ou classificações contábeis indevidas não 
sejam evitados ou identificados tempestivamente pelos controles internos da 
organização. Risco de detecção é o risco de que o auditor não detecte um 
erro, ou execução de procedimentos inadequados ou classificações 
contábeis indevidas durante seu trabalho de auditoria. (PEREIRA et al. 
2009, p. 30). 
 

Os riscos são passiveis de erros humanos, mas também há o fator 
irregularidades nos procedimentos da empresa, onde o profissional vai atuar para 
resolver os problemas da empresa. 

 
1.1.3 RESPOSTA AOS RISCOS  

Todo risco tem as suas consequências, sendo assim, todo autor deixa uma 

resposta aos 3 tipos de riscos, citados acima, sendo assim, diremos que: 

Após ter conduzido uma avaliação dos riscos pertinentes, a administração 
determina como responderá aos riscos. As respostas incluem evitar, reduzir, 
compartilhar ou aceitar os riscos. Ao considerar a própria resposta, a 
administração avalia o efeito sobre a probabilidade de ocorrência e o 
impacto do risco [...] selecionando, dessa forma, uma resposta que 
mantenha os riscos residuais dentro das tolerâncias a risco desejadas. A 
administração identifica as oportunidades que possam existir e obtêm, 
assim, uma visão dos riscos em toda organização ou de portfólio, 
determinando se os riscos residuais gerais são compatíveis com o apetite a 
riscos da organização. (DUARTE JUNIOR, 2009, p. 30). 

 
Após uma avaliação dos problemas deve se planejar de que forma o 

profissional vai atuar para resolver esse problema.  
 

1.2 NORMAS DA AUDITORIA INTERNA SEGUNDO NORMAS BRASILEIRAS DA 
CONTABILIDADE 

 

1.2.1 - CONCEITUAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

Normas da auditoria interna, que regulam a forma de atuação do contador 

exercida em função de pessoas jurídicas ou físicas, interessadas ao poder publico.  

A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a 
avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos 
integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir 



 

 
 

 
 

à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. A atividade 
da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque 
técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar 
valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o 
aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por 
meio da recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas 
nos relatórios. (CARNEIRO et al. 2012, p. 05). 
 

O contador da auditoria interna tem a função de analisar dados da empresa 

e transformar em informação útil para tomada de decisões, analises de rendimento, 

gerenciamento e administração de interesse para empresários, e prestar 

devidamente suas responsabilidades com o poder público. 

A Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, 
elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser organizados e 
arquivados de forma sistemática e racional. Os papéis de trabalho 
constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtidos 
no curso de auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar 
suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações. Os papéis de 
trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficiente para 
propiciarem a compreensão do planejamento, da natureza, da oportunidade 
e da extensão dos procedimentos de Auditoria Interna aplicados, bem como 
do julgamento exercido e do suporte das conclusões alcançadas. Análises, 
demonstrações ou quaisquer outros documentos devem ter sua integridade 
verificada sempre que forem anexados aos papéis de trabalho. (CARNEIRO 
et al. 2012, p. 05). 
 

As informações devidamente recolhidas devem estar registrada em papéis 

de trabalhos, físicos ou eletrônicos e arquivada de forma adequada. Os documentos 

devidamente registrados devem conter de forma detalhada toda a informação obtida 

durante pericia. 

A auditoria interna é usada para proposito de analises e demonstrações da 

pessoa jurídica ou física. Em causa processual o poder publico exige a auditoria 

para evitar fraudes e erros. 

 A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade no 
trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, 
sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou 
confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.  O 
termo “fraude” aplica-se a ato intencional de omissão e/ou manipulação de 
transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, 
informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto 
monetários. O termo “erro” aplica-se a ato não-intencional de omissão, 
desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração 
de registros, informações e demonstrações contábeis, bem como de 
transações e operações da entidade, tanto em termos físicos quanto 
monetários. (CARNEIRO et al. 2012, p. 06). 
 

As normas de regulamentação da auditoria interna servem para 

regulamentar a forma a ser executado o processo desde de seu alvo pessoas 



 

 
 

 
 

jurídicas ou físicas, fornecendo informações para as partes interessadas desde seus 

empresários ao poder publico para que possam ser tomadas decisões que definrão 

o futuro da empresa tanto quanto para analisar e controlar as ações das empresas 

afim de impedir fraudes e erros.  

 
1.2.2 - NBC PI 01 – NORMAS PROFISSIONAIS DO AUDITOR INTERNO 

O Professional contador deve seguir um código de ética na atuação dos 

processos em que se trabalha. Há a necessidade de sempre estar em ordem as 

regras e regulamentações previstas em lei à NBC PI 01. 

 O Contador, na função de auditor interno, deve manter o seu nível de 
competência profissional pelo conhecimento atualizado das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, das técnicas contábeis, especialmente na área 
de auditoria, da legislação inerente à profissão, dos conceitos e técnicas 
administrativas e da legislação aplicável à Entidade. O auditor interno deve 
ter o máximo de cuidado, imparcialidade e zelo na realização dos trabalhos 
e na exposição das conclusões. A amplitude do trabalho do auditor interno e 
sua responsabilidade estão limitadas à sua área de atuação.  A utilização da 
equipe técnica supõe razoável segurança de que o trabalho venha a ser 
executado por pessoas com capacitação profissional e treinamento, 
requeridas nas circunstâncias. Cabe também ao auditor interno, quando 
solicitado, prestar assessoria ao Conselho Fiscal ou órgãos equivalentes. 
(CARNEIRO et al. 2012, p. 11). 
 

Estas leis tratam da forma de como o auditor deve atuar na relação do seu 

trabalho prestado deve ele manter a qualidade e sempre atualizado sobre as regras 

gerais da contabilidade e leis. 

Ele deve exercer sua profissão com honestidade capacidade técnica vigente em 

especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras. Guardar sigilo 

sobre exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, exceto em 

casos previstos na lei ou quando solicitado por autoridades entre estes os 

Conselhos Regionais de Contabilidade. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 O estudo deste artigo foi realizado por pesquisa exploratório-descritiva em 

web sites e publicação online oficias de auditoria interna, para expor algumas 

características do trabalho de auditoria os riscos, normas de atuação e ética de um 

profissional da área. Segundo Santos (2016, p.1) “O objetivo de uma pesquisa 

exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco 



 

 
 

 
 

explorado.” Ainda para o mesmo a pesquisa descritiva é “pesquisas descritivas 

possuem como objetivo a descrição das características de uma população, 

fenômeno ou de uma experiência.” (SANTOS, apud GIL, 2008). 

Pesquisas realizadas nos servem de base para construir nosso 

conhecimento em relação ao assunto para tornarmos autos o suficiente para poder 

formar hipóteses. Com estas generalizações pretendemos mostrar para quais as 

responsabilidades de um profissional deste ramo na sua atuação ética e moral 

regida por regras as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

A pesquisa tem como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica ou seja 

a consulta a livros, websites e outras publicações de forma a estruturar um 

conhecimento básico sobre o assunto tratado neste artigo, conceituando-se: 

De forma geral, qualquer informação publicada (impressa ou eletrônica) é 
passível de se tornar uma fonte de consulta. Os livros constituem-se nas 
principais fontes de referências bibliográficas. Os assuntos publicados em 
livros adotados como referências em sistemas formais de ensino 
constituem-se em um conhecimento pronto para a consulta. (SANTOS. 
2016, p.5) 

 
Baseado no material recolhido durante nossas pesquisas foi produzido um 

artigo, que exemplificasse de forma simples, algumas das situações encontradas por 

um profissional de auditoria. A pesquisa é para formação de um primeiro 

conhecimento, um primeiro contato com o tema, onde o leitor poderá encontrar e 

estabelecer suas primeiras ideias sobre o tema.  

O estudo da Auditoria em uma empresa é de extrema importância para 

“chefes e executivos”. Com os relatórios eles obtêm relatórios financeiros da 

empresa, observando, questionando, checando e até propondo alterações e 

procedimentos. Logo, nosso artigo busca trazer essas informações para pessoas 

que não tem o conhecimento obtê-lo para tomar suas próprias iniciativas. 

Neste artigo, utilizamos a pesquisa qualitativa para desenvolver conceitos e 

ideias através dos dados encontrados, sendo exploratória, ou seja, sem o objetivo 

de conseguir números como resultados. 

Segundo Instituto PHD (2016), a pesquisa qualitativa é ótima para 
aprofundar conhecimentos já quantificados ou quando deseja-se criar uma 
base de conhecimentos para só depois quantificá-los. A atuação de um 
especialista é outra característica fundamental para lapidar o grande volume 
de informação bruta recebida e interpretar da melhor maneira possível. 
A pesquisa qualitativa é indicada quando há a necessidade, por exemplo, 
de entender a percepção do cliente quanto a um novo produto, 
compreender a escolha de voto dos eleitores, analisar o modo de trabalho 



 

 
 

 
 

da concorrência, indicar as melhores ações para uma campanha de 
marketing, etc. 

 A pesquisa quantitativa, auxilia para exemplificar o conhecimento adquirido 

através de análises feitas de documentos. Para melhor compreensão ela mostra a 

melhor forma de atuação do auditor nas entidades contábeis. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O auditor interno é um profissional preparado para exercer uma profissão 

que exige estar sempre atualizados sobre normas relativas ao seu trabalho 

executado.  

 Um trabalho que exige raciocínio logico para montar os quebra-

cabeças que surgem ao realizar um trabalho com perfeição e maestria, deve ser de 

sua competência ser capaz de executar seu trabalho de forma a gerar dados 

compreensíveis aos gestores de uma empresa, para que esses tomem as medidas 

corretas e necessárias. 

 Ao realizar seu trabalho ele deve estar atento às normas estas criadas 

por organizações, que criam e moderam essas regras para que se adequem as 

necessidades a quem seja prestado o serviço, o governo, que necessita dessas 

informações, aos gestores que utilizam os dados, e os próprios auditores que são 

contratados para evitar falhas na produção ou fraude por parte de algum envolvido 

na empresa e no seus processos. 
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