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RESUMO

A legislação trabalhista é complexa, o profissional que atua nesta Area precisa estar
sempre atento As mudanças ocorridas na legislação, que vai desde a Constituição Federal até
as Convenções Coletivas dos Sindicatos. Cada dia que passa aumenta mais as reclamatórias
trabalhistas, ora o funcionário que pensa ter sido prejudicado, ora o empregador pensa ter
algum direito a mais sobre seu funcionário. A intenção deste trabalho é mostrar através de
estudo de caso, quais são os procedimentos na auditoria trabalhista, verificando passo-a-passo
a rotina do departamento de pessoal na confecção da folha de pagamento. Constam neste
trabalho os procedimentos utilizados para a elaboração da folha de pagamento pela empresa
utilizada como exemplo para a formulação do estudo de caso, demonstrando quais os
procedimentos de auditoria necessários para a verificação das conformidades perante a
legislação trabalhista. 0 objetivo deste trabalho é identificar quais os procedimentos de
auditoria mínimos necessários para se auditar a Area de departamento de pessoal de urna
empresa, visando buscar se alguns desses procedimentos não estão de acordo com a
conformidade exigida legalmente. Preliminarmente, introduziu-se o trabalho pela
fundamentação teórica, abordando os aspectos que abrangem a legislação trabalhista com
enfoque na folha de pagamento de maneira geral. Em seguida, uniram-se os temas abordados,
fundamentando-se o estudo de caso. Concluindo que, a auditoria é um meio de se verificar se
os procedimentos praticados pela empresa estão de conformidade com a lei, fazendo com que
desta forma, ao se encontrar alguma não-conformidade, a empresa possa se ajustar ao exigido
pela legislação, não correndo o risco de alguma reclamatória trabalhista, autuação, multa, etc.
PALAVRAS-CHAVE: legislação trabalhista, folha de pagamento, procedimentos de
auditoria.
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ABSTRACT

The labor law is complex, the professional who acts in this necessary area to be always
intent to the occured changes in the legislation, that goes since the Federal Constitution until
the Collective Conventions of the Unions. Each day that passes increases more the working
reclamatórias, however the employee who thinks to have been wronged, however the
employer thinks to more have some right on its employee. The intention of this work is to
show through case study, which is the procedures in the working auditorship, verifying passthe-passes the routine of the department of staff in the confection of the payment leaf. The
procedures used for the elaboration of the leaf of payment for the used company consist in
this work as example for the formularization of the case study, demonstrating which the
necessary procedures of auditorship for the verification of conformity before the labor law.
The objective of this work is to identify to which the minimum procedures of auditorship
necessary to auditar the area of department of staff of a company, aiming at to search if some
of these procedures are not in accordance with legally demanded conformity. Preliminarily,
the work for the theoretical recital was introduced, approaching the aspects that enclose the
labor law with approach in the leaf of payment in general way. After that, one joined the
boarded subjects, basing the case study. Concluding that, the auditorship is a way of if to
verify if the procedures practised for the company they are of conformity with the law,
making with that of this form, to if fmding some not-conformity, the company can be adjusted
to the demanded one for the legislation, not running the risk of some working reclamatória,
filing, fine, etc.
KEY WORD: labor law, leaf of payment, procedures of auditorship.
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1. INTRODUÇÃO

Após o acontecimento da Revolução Industrial começaram a surgir movimentos contra as
más condições de trabalho visando a melhoria de salários e de situações de vida. Naquela

época já havia privilégios entre grupos econômicas, por esse e outros motivos os
trabalhadores começaram a lutar por seus direitos.

Havia dificuldade de diálogo entre patrões e empregados, os pedidos e as reivindicações
da classe trabalhadora não eram considerados, somente os empresários tinham poder de
decisão sobre as condições de trabalho, salários e direitos — que quase não existiam. Os
empregados insatisfeitos com essa situação faziam greves, mas, devido ao seu pouco poder,
logo eram obrigados a retornar ao trabalho para conseguirem manter o minima de
sobrevivência.

Com tantos conflitos o Estado precisava tomar urgentes providências sobre a situação

para haver um convívio social no ambiente de trabalho. 0 Estado então, percebendo toda essa
situação, interveio para que ambas as partes se tornassem uma força conjunta para solucionar
os problemas, buscando atender o interesse de todos, fazendo assim, que empresários e
funcionários lutassem juntos para o crescimento do negócio.

Com a globalização as relações de trabalho estão registradas em papéis, em formato de
regras, através de leis, decretos, portarias, entre outros, fazendo com que, tanto o empresário

quanto o funcionário, cumpram com seus direitos e obrigações. O descumprimento de regras
fixadas pode acarretar inúmeros problemas tanto para a empresa quanto para o empregado,
pois a contratação informal de uni funcionário não é mais possível; é preciso realizar todo um
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processo, desde a contratação, passando pela manutenção e por último quando necessário, o
desligamento.

A não-conformidade de algum desses cumprimentos pode acarretar grandes problemas
para a empresa caso essa venha sofrer fiscalização, pois além da parte documental exigida, a
empresa também precisa fazer o recolhimento de tributos.

Cada vez mais são instituidas Legislações com os direitos e obrigações de cada uma das
partes. Cada pessoa, seja ela, empregada ou empregador, deve ir em busca dos seus de
direitos, fazendo com que surjam iniimeros processos trabalhistas.

1.1 TEMA E PROBLEMA
Esta monografia terá a seguinte temática: "Auditoria trabalhista com enfoque na Folha de
Pagamento".

0 Departamento Pessoal é o setor responsável pelas informações trabalhistas perante o
fisco. É nesse departamento que são registradas todas as saídas efetuadas através da folha de
pagamento como o Instituto Nacional do Seguro Social — INS S. Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, entre outras
obrigações.

A pessoa responsável por esta prática precisa estar muito bem informada para que
mantenha perante a Legislação, toda a documentação e todos os recolhimentos devidamente
em dia.
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São muitos os problemas entre empregados e empregadores causados principalmente pelo
desconhecimento das leis que regulamentam e disciplinam o trabalho assalariado no Brasil:
ora é o patrão que interpreta incorretamente determinada norma — estimulando dessa forma o
empregado a recorrer aos tribunais, em busca de direitos, para que seja indenizado dos danos
sofridos — ora é o próprio empregado que se desentende com o empregador, por estar certo de
que tem direito a algo que, na realidade, a lei não prevê — recorrendo aos tribunais em busca
de um direito que não existe. Oliveira (1997, p. 20) diz que

A complexidade das relações dos empregados com as empresas e de todos as
personagens com os órgãos da administração pública faz do Departamento de
Pessoal um elemento singularmente dinâmico na vida e estrutura da empresa
moderna. Entre outras tarefas, procede a recolhimentos de natureza tributária pelo
sistema do autolançamento (FGTS), ou presta informações vitais para a economia
nacional (RAIS I), ou ainda encaminha o cumprimento das normas de higiene e
segurança do trabalho (CIPA2). 0 homem da seção de pessoal não é assim um
empregado comum, porque se the exige atuação de autentico agente público,
vinculado, pela aplicação subsidiária do Código Tributário Nacional, aos efeitos da
própria responsabilidade tributária.

Empregadores arriscam-se através de contratação informal, deixando de pagar tributos
sobre a folha de pagamento, conseqüentemente, com falhas no procedimento dos documentos
empregaticios, devido ao pouco conhecimento para a elaboração de uma admissão, passando
pela manutenção, e por último, se necessário, o desligamento do funcionário. Todos esses
procedimentos acarretam obrigações acessórias

e encargos sociais. Muitas vezes o

responsável por este trabalho não é um pro fi ssional bem informado, pois as leis mudam
constantemente e é preciso estar atento, caso contrário, o profissional pode estar deixando de
cumprir com algumas obrigações. Sabendo dessas situações formula-se a seguinte questão:
quais os procedimentos mínimos de auditoria necessários para se auditar a área de pessoal de
uma empresa?

2

Relação Anual de Informações Sociais
Comissão Internacional de Prevenção de Acidentes
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1.2 OBJETIVOS

0 objetivo geral deste trabalho é identificar os procedimentos de auditoria necessários
para se auditar a área de departamento de pessoal com enfoque na folha de pagamento de uma
empresa.

Para atingir o objetivo geral são definidos os seguintes objetivos específicos:
Descrever a legislação pertinente a folha de pagamento de uma empresa;
Identificar os procedimentos da folha de pagamento (proventos, descontos

e

exigências legais) de uma empresa;
Apresentar os procedimentos da auditoria da folha de pagamento (proventos,
descontos e exigências legais).

1.3 JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos tem crescido a preocupação das empresas com a regularidade de seus
funcionários. Um dos motivos é que as informações estão disponíveis por meios eletrônicos,
sindicatos e livros; e o acesso facilitado a essas informações faz com que os empregados
saibam buscar seus direitos.

Por outro lado há a preocupação, por parte dos empregadores, com a fiscalização, pois as
multas incorridas por irregularidades trabalhistas são consideravelmente altas e, também, por
não ser interessante para a empresa esse tipo de situação. Oliveira (1997, p. 23) define que

A relação estabelecida entre empregador e empregado deve ser de natureza
econômico-social: enquanto o empregador proporciona além do salário, beneficios
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extra-salariais e também perspectivas de desenvolvimento profissional, o
empregado, por sua vez, se compromete a dar o melhor de si, não apenas em
trabalho, mas também participando da vida da organização, com dedicação, lealdade
e vontade de progredir profissionalmente. Assim, os direitos e obrigações de ambos
vão sendo cumpridos e compreendidos.

0 procedimento do setor pessoal preza por conhecimento total da legislação trabalhista.
preciso estar sempre atento As mudanças, pois são muitos os detalhes e os processos de
admissão, manutenção e desligamento do funcionário, por obrigatoriedade, têm que ser por
completo, como especificado em lei, cumprindo todas as normas.

As obrigações compulsórias e os encargos sociais devem de fato ser declarados e pagos
pelo empregador, de acordo com as aliquotas aplicadas no período de concessão da quitação
do débito. Segundo Pastore (1994, p. 133)

Encargo social é todo aquilo que a empresa desembolsa e que excede o custo da hora
efetivamente trabalhada, incluem além das obrigações sociais recolhidas ao governo
sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS, salário educação, SAT 3, contribuição a
terceiros), os itens que compõe a remuneração do trabalhador chegando esses
encargos a 102% sobre a folha de pagamento.

devido a tais encargos excessivos e aos percentuais altos citados pelo autor que os
empregadores deixam de contratar seus funcionários por meio de um contrato extremamente
legal, para contratar informalmente, correndo o risco de sofrer penalidades por ato ilícito caso
sujeitem-se a fiscalização.

Comenta Sá (2000, p. 29) que "a auditoria é um meio utilizado pelas empresas para testar
a eficiência e eficácia do controle de seus registros, tendo como objetivo examinar, ajustar,
corrigir, certificar a qualidade do trabalho que está sendo executado".
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A auditoria trabalhista ainda não é bem difundida no mercado brasileiro, mas, pode ser de
grande utilidade para a correção das práticas trabalhistas, onde pode ser apontada a nãoconformidade, bem como também os excessos de pagamentos ao FGTS e ao INSS,
demonstrando a forma de compensação desses excessos. De acordo com Sá (2000, p. 25)

A auditoria é uma tecnologia contábil aplicado ao sistemático exame dos registros,
demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de consideraçao contábil,
visando a apresentar opiniões, conclusões, criticas e orientações sobre situações os
fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou privada, quer ocorrido, quer
por ocorrer ou prospectados e diagnosticados.

A auditoria pode ser uma grande aliada tanto para os empregadores quanto para os
empregados, pois através dela pode-se encontrar as mínimas não-conformidade, podendo-se
corrigi-las antes de se tornarem um processo judicial, acarretado de multa e prejuízos a
empresas e funcionários.
Com o auxilio da auditOria e ajustando as não-conformidades, o empregador pode evitar
desencontros com seus funcionários, ficando ambas as partes satisfeitas, pois tanto as leis que
regem os empregados quanto as leis que regem os empregadores serão cumpridas, não
causando danos a nenhuma das partes. Assim formula-se a seguinte questão problema: Quais
os procedimentos para auditar a folha de pagamento de uma empresa?

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Este é um trabalho acadêmico de conclusão de curso, visando, desta forma, o
conhecimento cientifico. Para saber o que é o conhecimento cientifico se faz necessário o
entendimento do conhecimento da ciência que é "o conhecimento de caráter racional,

3

Seguro Acidente do Trabalho

19

sistemático e seguro dos fatos e fenômenos do mundo. Seu objetivo é tornar o mundo
compreensível, proporcionando ao homem meios de exercer controle sobre a Natureza"
(COTRIM, 1991, p. 46).

Trata-se de uma pesquisa de caráter cientifico sobre urn imico tema, que será
desenvolvido a partir de material já elaborado, com o objetivo de resolver e/ou aprimorar o
conhecimento sobre um problema, no intuito de aumentar e complementar o conhecimento
cientifico adquirido.

Quanto aos objetivos, a metodologia adotada é do tipo exploratória que visa obter um
conhecimento maior sobre a temática adotada. Para Gil (1999, p34) "a pesquisa exploratória
é desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato".
Raupp & Beuren (2003, p. 81) afirmam que

Uma característica interessante da pesquisa exploratória consiste no aprofundamento
de conceitos preliminares sobre determinada temática não contemplada de modo
satisfatório anteriormente. Assim, contribui para o esclarecimento de questbes
superficialmente abordadas sobre o assunto.

A presente pesquisa, que trata de um estudo de caso em uma empresa prestadora de
serviço situada no centro da capital de Santa Catarina, ao eleger como objetivo de estudo a
Auditoria Trabalhista com enfoque na Folha de Pagamento e dando ênfase a fiscalização do
Trabalho, da Previdência Social, do FGTS e do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF,
dar-se-á através de pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados por meio de análise
documental e por entrevista não-estruturada ou informal. 0 embasamento teórico utilizar-se-á
de consultas bibliográficas, leis, portarias, boletins, informativos, medidas provisórias e da
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Constituição de 1988, pretendendo-se examinar, de maneira detalhada, os procedimentos
trabalhistas.

Este trabalho está delimitado à execução de auditoria trabalhista na folha de pagamento
de uma empresa, não atendendo questões referentes a recrutamento, seleção, treinamento,
cadastro, avaliação, promoção e os casos de licença.

No presente trabalho, por ser um estudo de um imico caso, não houve comparações com
outras empresas. Não foi permitido pela empresa fazer levantamentos em termos monetários e
percentuais.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Além do Capitulo inicial o trabalho está composto pelo Capitulo II onde são apresentados os
tópicos utilizados para o desenvolvimento do trabalho, tais como: definições, objetivos,
normas, métodos, procedimentos e programa de auditoria; papéis de trabalho; controle
interno; relatório de auditoria; auditoria fiscal; legislação básica da auditoria fiscal do trabalho

e a folha de pagamento, para que se possa chegar a uma proposta dos procedimentos da
auditoria trabalhista. E, ainda pelo Capitulo III onde são apresentadas as características da
empresa onde foi realizado o estudo de caso, a legislação base utilizada na confecção da folha
de pagamento, e por fim os procedimentos de auditoria na folha de pagamento dando ênfase
nos proventos, descontos e exigências legais.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo são apresentados os tópicos utilizados para o desenvolvimento do trabalho,
tais como: definições, objetivos, normas, métodos, procedimentos e programa de auditoria;
papéis de trabalho; controle interno; relatório de auditoria; auditoria fiscal; legislação básica
da auditoria fiscal do trabalho e a folha de pagamento, para que se possa chegar a uma
proposta dos procedimentos da auditoria trabalhista.

2.1 DEFINIÇÕES DE AUDITORIA

A auditoria inicialmente s6 trabalhava em cima de registros contábeis, verificando se eles
tinham exatidão. Porém, a auditoria não só auxilia na verificação dos lançamentos contábeis,
mas também, analisa todo e qualquer movimento dentro de uma empresa, até mesmo o
departamento pessoal, onde se encontram todos os débitos e créditos trabalhistas, que deve
funcionar perfeitamente para não gerar danos à empresa. Sá. (1998, p. 25) comenta que

As palavras auditoria ou censura de contas se relacionam com a revisão e verificação
de documentos contábeis, registros, livros e listagens de contas, utilizadas no
processo de captação, representação e interpretação da realidade econômicofinanceiro da empresa.

A auditoria, por meio de suas técnicas, pode se tornar uma grande ferramenta para os
empresários, pois aponta as não-conformidades, e ainda pode trazer soluções. Franco & Marra
(1992, p. 34) definem auditoria como

A técnica que — através de procedimentos específicos que lhes são peculiares,
aplicados no exame de registros e documentos, inspeções, e na obtenção de
informações e confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma
entidade — objetiva obter elementos de convicção que permitam julgar se os registros
contábeis foram efetuados de acordo com princípios fundamentais e normas de
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Contabilidade e se as demonstrações contábeis deles decorrentes refletem
adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do
período administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas.

Pode-se verificar através de procedimentos de auditoria se os registros estão de acordo
com as normas e os princípios contábeis, pois um erro nos lançamentos contábeis pode levar
um gestor a tomar uma decisão prejudicial a empresa. A verificação através de análise dos
registros feita pela auditoria pode encontrar problemas muitas vezes não perceptíveis por
quem executa as atividades e, que somente numa análise mais aprofundada podem ser
detectados.

2.2 OBJETIVOS DA AUDITORIA

A contabilidade não é o único meio de controlar o patrimônio, existe também a auditoria,
que visa além de outros fatores, apontar as não-conformidades em qualquer movimentação
dentro de uma empresa. Cada um com os seus efeitos, uma independente da ou tr a, sendo a
auditoria muito viável, pois auxilia nas tomadas de decisões.
Segundo Si. (1998, p. 27), os objetivos de tarefas de auditoria são

1° comprovação da exatidão dos fatos patrimoniais, pelo registro;
2° comprovação da propriedade na identificação dos mesmos fatos em face da
dinâmica patrimonial;
3 0 comprovação do tempo e do valor como medidas dos mesmos fatos em face da
dinâmica patrimonial;
4 0 interpretação e critica dos exames a que se procedeu;
5° orientação para o governo do patrimônio;
6° proteção contra fraudes;
7° pesquisas patrimoniais sobre fatos ocorridos;
8° previsão de fatos patrimoniais;
9° exame da eficácia;
10° exame da eficiência;
11° exame dos riscos patrimoniais;
12 0 exame de capacidade de equilíbrio da empresa;
13° exame da capacidade de produtividade;
14° exame da capacidade da elasticidade;
15° exames da economicidade ou da capacidade de sobrevivência;
16° exame da capacidade de pagamento;
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17° exames da capacidade de obtenção dos resultados;
18° orientação e opinião sobre os exames.

0 que se busca com a auditoria são informações confiáveis, para poder tomar as decisões
sem prejuízos ao andamento da empresa. A intenção é melhorar um processo que não esteja
se saindo como deveria e, até mesmo, acrescentar ao que já está dando certo. SA (1998, p. 28)
explica que o auditor,

para o desempenho de sua função, os meios usados são todos os disponíveis e
necessários, tais como: documentos; fichas de lançamentos, listagens; livros ou
fichas de registros, fitas discos, e disquetes de computadores; demonstrações;
elementos fisicos; impressos de rotina interna; elementos humanos; e informes
auxiliares de quaisquer natureza.

Outro objetivo da auditoria é descobrir e proteger a empresa contra infrações e contra
multas fiscais entre outros processos.

2.3 NORMAS DE AUDITORIA

Na auditoria também são estabelecidos determinados padrões técnicos que objetivam a
qualificação na condução dos trabalhadores de auditoria e garantia de atuação consistente
tecnicamente suficiente do auditor e de seu parecer, assegurando a todos aqueles que
dependem de sua opinião, a observação de uma série de requisitos considerados
indispensáveis para o trabalho concretizado. As normas de auditoria reconhecidas pelo CFC
(Conselho Federal de Contabilidade) através da Resolução n° 700, de 24 de abril de 1991, são:
Normas de execução dos trabalhos;
Normas do parecer dos auditores independentes.
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O exercício da ftmção de auditoria exige livre movimentação dentro das empresas
auditadas e requer conhecimentos de relações humanas, sociologia e psicologia para a
obtenção de dados e informações relativas As empresas em exame. Condições intelectuais são
importantes, pois auxiliam o auditor em análises, pesquisas, estudos de técnicas e
regulamentação e ainda, o impelem na obtenção de informações e melhores resultados de
trabalho.

A atividade de auditoria requer conhecimentos específicos voltados as técnicas, aos
procedimentos de auditoria e à metodologia de trabalho para aplicação de testes amostrais e
discernimento quantitativo e qualitativo que comprovem julgamento do trabalho realizado.

De acordo com a NBC T 11 4 as normas de execução dos trabalhos dizem respeito aos
seguintes itens: planejamento de auditoria, relevância, risco de auditoria, supervisão e
controle de qualidade, estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos,
aplicação dos procedimentos de auditoria, documentação de auditoria, continuidade normal
dos negócios da entidade, amostragem estatística, processamento eletrônico de dados,
estimativas contábeis, transações com partes relacionadas, transações e eventos subseqüentes,
carta de responsabilidade da administração e contingências.

Os procedimentos de auditoria devem ser estendidos e aprofundados até a obtenção dos
elementos comprobatários necessários para formar e fundamentar o parecer do auditor.

25

2.4 MÉTODOS DE AUDITORIA

0 desempenho da auditoria depende da utilização de ferramentas de trabalho que
possibilitem formar uma opinião. 0 auditor precisa fundamentar seu ponto de vista com fatos.
A aplicação da auditoria precisa estar atrelada ao seu objetivo e metas a serem alcançadas. Os
procedimentos é que levam a consecução do objetivo, os quais segundo Attie (1998, p. 38)
são "as ferramentas técnicas, das quais o auditor se utiliza para a realização de seu trabalho,
consistindo na reunido das informações possíveis e necessárias e avaliação das informações
obtidas, para a formação de sua opinião imparcial".

0 desempenho da atividade de auditoria requer, como em qualquer outra função, a
utilização de ferramentas de trabalho que possibilitem formar uma opinião. Geralmente, o
objetivo da auditoria é fundamentar seu ponto de vista com fatos, evidências e informações
possíveis, necessárias e materiais. Além disso, é preciso ter profundidade no assunto para
conhecer de fato a empresa e, assim, poder fazer o exame físico para obter confirmações de
suas análises através dos documentos originais, fazendo a conferência de cálculos, exame da
escrituração, exercendo de certa forma uma investigação minuciosa e correlacionando as
informações obtidas para a emissão de um parecer de auditoria no qual colocará suas opiniões
e conclusões.
A complexidade e o volume das operações realizadas pelas empresas fazem com que os
procedimentos de auditoria sejam aplicados por meio de provas seletivas, testes e
amostragem. Cabe ao auditor, com base nos elementos de juizos de que disponha, determinar
o niimero e a profundidade de operações a serem examinadas, de forma a obter elementos de
convicção que sejam válidos para o todo.

4

Norma Brasileira de Contabilidade
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A oportunidade com que se aplicam os procedimentos de auditoria implica a fixação de
época apropriada A. sua realização. A aplicação das técnicas de auditoria são:

Exame Fisico

6 a verificação in loco; deverá proporcionar ao auditor a formação de opinião quanto
A. existência fisica do objetivo ou item examinado. O exame fisico realizado pelo
auditor deve conter as seguintes caracteristicas: identificação; existência flsica;
autenticidade; quantidade; qualidade.
Confi rmação
como procedimentos de auditoria, implica a obtenção de declaração formal e
imparcial de pessoas independentes A empresa e que estejam habilitadas a confirmar.
Exame dos Documentos 6 o procedimento de auditoria voltado para o exame de documentos que comprovem
Originais
transações comerciais ou de controle, e o auditor deve ter sempre em mente:
autenticidade; normalidade; aprovação; registro.
Conferência de Cálculo
6 o procedimento de auditoria voltado para a constatação da adequação das
operações aritméticas e financeiras. Embora seja este o procedimento de auditoria
mais simples e completo por si mesmo, 6 a única forma de constatação das virias
operações que envolvam somas e cálculos.
Exame de Escrituração
6 a técnica de auditoria utilizada para a constatação da veracidade das informações
contábeis. Este 6 o procedimento usado para o levantamento de análises,
composições de saldo, conciliações, etc.
Investigação Minuciosa
nada mais 6 do que o exame em profundidade da matéria auditada, que pode ser um
documento, uma análise, uma informação obtida, entre outras.
Inquérito
consiste na formulação de perguntas e obtenção de respostas satisfatórias. E um dos
procedimentos de auditoria de grande valia, desde que corretamente aplicado.
constituem, em verdade, o suporte da autenticidade dos registros principais
Registros Auxiliares
examinados. Assim, o uso desta técnica deve sempre ser conjugado com o uso de
outras que possam comprovar a veracidade do registro principal.

QUADRO 1: TÉCNICA DE AUDITORIA
Fonte: Adaptado de Attie (1998, p. 133)

Ainda existem outros métodos de auditoria não citados pelo autor, como as entrevistas
que visam capturar dos profissionais auditados explicações acerca do funcionamento das
dependências em termos de sistemas, o nível de qualificação técnica necessária ao
desempenho das funções, etc; os questionários que têm como objetivo direcionar os trabalhos
de auditoria via cobertura de todas as situações a serem auditadas através de questões a serem
colocadas, facilitar e acelerar processos de entrevistas e de verificação in loco; entre outros.

2.5 PLANOS DE AUDITORIA
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Um trabalho de auditoria deve ser adequadamente planejado para que atinja plenamente o
objetivo global da auditoria e para determinar os métodos para alcançá-lo de maneira
eficiente. 0 plano de auditoria deve basear-se no entendimento do negócio da empresa, de seu

sistema de informação e ambiente de controle, da natureza de suas transações e dos seus
sistemas de informação, contábeis e de controle. 0 plano de auditoria deve ser documentado
como parte dos papéis de trabalho e ser modificado, quando necessário, durante o transcurso
dos trabalhos de auditoria.

necessário compreender, avaliar e obter evidências do efetivo exercício de qualquer

controle em que se pretende confiar para determinar a natureza, extensão e oportunidade de
realização de outros procedimentos de auditoria, levando-se em conta os aspectos

relacionados com o ambiente de controle.

A seleção de procedimentos de auditoria deve concentrar-se em obter suficiente
satisfação de auditoria no que diz respeito as informações que correspondem à vista do risco

inerentes identificados. Segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo — CRC/SP —(1992, p. 131)

Os procedimentos analíticos e a confiança nos controles administrativos e
independentes podem resultar ser mais eficientes para esse propósito do que a
confiança em controles de processamento mais detalhados e funções de
processamento computadorizadas, ou provas detalhadas de transações e saldos.

Os procedimentos de auditoria selecionados formam a base para o programa de auditoria,
entretanto, eles apenas descrevem em termos gerais como se pretende obter satisfação de
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auditoria. Devem ser organizados na ordem mais eficiente e devem estabelecer claramente o
método, alcance e época de sua aplicação.

2.6 PAPÉIS DE TRABALHO

Os papéis de trabalho formam o conjunto de formulários e documentos que contêm as
informações e descrições dessas realizações; constituem a evidência do trabalho executado e o
fundamento de sua opinião. Geralmente, os papéis de trabalho são padronizados para facilitar
seu uso, entendimento, arquivo e, sobretudo, a arquitetura da evidência do exame praticado.

A elaboração dos papéis de trabalho relata o exame praticado pelo auditor, propiciando
um registro escrito, de forma permanente, quanto As informações obtidas e o julgamento
profissional por ele adotado na execução e identificação de seus objetivos.

Os papéis de trabalho necessitam serem completos por si sós. Eles precisam relatar o
começo, meio e fim do trabalho praticado. Necessitam ser objetivos e demonstrar os caminhos
trilhados pelo auditor para a condução de seus intentos. São os meios onde estão evidenciados
todos os exames executados, todas as provas e conclusões obtidas pelo auditor. Dessa forma
os papeis de trabalho dispõem de uma enorme gama de modelos.

0 auditor precisa registrar apenas os pontos materiais vitais para o entendimento. Os
papéis precisam ser concisos, de forma que todos entendam, sem ser necessária a presença de
quem os preparou. A concisão determina a clareza e a auto-suficiência. Devem ser elaborados
segundo o raciocínio lógico, apresentando a seqüência natural dos fatos e o objetivo a ser
atingido. É necessário esmero na sua preparação, eliminando-se todas

e quaisquer
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imperfeições e incorreção. Devem ser delineados e organizados de forma que os detalhes não
fujam a atenção de quem os estiver usando. Com o intuito de arquivar, bem como resumir os
trabalhos realizados em determinada tarefa, o auditor utiliza o artificio de codificar seus
papéis de trabalho.

0 produto do trabalho da auditoria é evidenciado nos papéis de trabalho, que devem
formar um conjunto harmônico e coeso acerca da matéria examinada. Podem-se dividir os
papéis de trabalho em "permanentes" e "em curso". Todos os exames praticados pelo auditor
precisam ser indicados nos papéis de trabalho, os quais têm de ser auto-explicativos.

Durante o transcorrer do trabalho, o auditor pode vir a descobrir quaisquer erros ou
irregularidades nos dados contábeis sob exame, que requererão correções por parte da
companhia auditada. No momento dessa descoberta, o auditor prepara os lançamentos
contábeis em um papel de trabalho, de forma resumida, evidenciando com um breve histórico
quais as contas e o valor envolvido.

2.7 CONTROLE INTERNO

Em países como o Brasil, em que há pouco tempo se deu a devida importância aos
sistemas de controle, é pouco desconhecido o verdadeiro significado de controle interno. As
vezes imagina-se ser controle interno o sinônimo de auditoria interna. Porém, esta é uma idéia
totalmente equivocada, pois a auditoria interna equivale a um trabalho organizado de revisão
e apreciação dos controles internos, normalmente executado por um departamento
especializado, ao passo que o controle interno se refere aos procedimentos de organização
adotados como planos permanentes da empresa (ATTIE, 1998, p. 110).
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"0 controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos,
métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis

confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa", afi rma
Almeida (1996, p. 25).

Pela sua amplitude o conceito de controle interno, para ser corretamente compreendido,
deve ser devidamente examinado quanto ao seu real significado, com base no conceito de
controle interno estabelecido pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, e
luz dos conhecimentos de administração.

A importância do controle interno fica patente a partir do momento em que se torna
impossível conceber uma empresa que não disponha de controles que possam garantir a

continuidade do fluxo de operações e informações propostas. Segundo Attie (1998, p. 110)

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos
métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a
exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência
operacional e encorajar a adesão apolítica tragada pela administração.

Um sistema de controle interno bem desenvolvido pode incluir o controle orçamentário,
custos-padrão, relatórios operacionais periódicos, análises estatísticas, programas de

treinamento do pessoal e, inclusive, auditoria interna. Pode também, por conveniência,
abranger atividades em outros campos, como, por exemplo, estudo de tempos e movimentos e
controle de qualidade. Para Attie (1998, p. 114)

Um sistema de controle interno que funcione corretamente não depende apenas do
planejamento efetivo da empresa e da eficiência dos procedimentos e práticas
institufdas, mas também da competência de todo o pessoal envolvido, para levar
adiante, de forma eficiente e econômica, os procedimentos prescritos. Assim todas
as pessoas que compõe a empresas precisam receber informações adequadas para a
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realização de suas tarefas e treinamentos apropriados no âmbito técnico, gerencial e
operacional.

0 conceito, a interpretação e a importância do controle interno envolvem imensa gama de
procedimentos e práticas que, em conjunto, possibilitam a consecução de determinação fim,
ou seja, controlar.

0 objetivo do controle interno relativo A salvaguarda dos interesses refere-se A proteção
do patrimônio contra quaisquer não-conformidades. Conforme a NBC T 11(1997 p.5)

o Sistema de Con tr ole Interno é de responsabilidade da administração da entidade,
porém o auditor deve efetuar sugestões objetivas para o seu aprimoramento,
decorrentes de constatações feitas no decorrer do seu trabalho". Embora o auditor
independente possa assessorar a administração no projeto de seu sistema inicial e
fazer sugestões para seu aperfeiçoamento, evidentemente a responsabilidade por
esse sistema cabe à administração.
Em geral, o sistema de controle interno deve permitir detectar todas as irregularidades.
Um bom sistema de controle interno oferece maiores possibilidades de pronta identificação de
fraudes em qualquer que seja a sua mobilidade à identificação. Entretanto, o acordo entre dois
ou mais integrante da organização pode fazer deteriorar e cair por terra o melhor sistema de

controle interno.

2.7.1 Objetivos de controles internos

Para que haja controle interno numa instituição é necessário

um conjunto de

procedimentos e práticas que possibilitem o controle dos processos. De acordo com Attie

(1988, p. 117), o controle interno tem cinco objetivos básicos

•

a salvaguarda dos interesses da empresa;
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•
•
•

•

a precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, fi nanceiros e
operacionais;
propiciar uma estrutura operacional eficiente para que se alcance a eficácia das
organizações.
o estimulo à eficiência operacional; e
a aderência as políticas existentes.

2.7.2 0 sistema de controle interno

0 sistema de controle interno consta de metas elaboradas a partir de uma combinação de
políticas, procedimentos, sistemas operacionais, de informação e outros instrumentos,

mantidos pelas organizações para que se tenha o máximo de controle, geralmente impostas
por seus proprietários ou administradores.

De acordo com o Boletim JOB Temática Contábil e Balanços (2003, p. 37), ao
desenvolverem seus sistemas de controle interno, as empresas devem considerar um conjunto

de características, para que o controle alcance a eficácia desejada, quais sejam

Proteger o patrimônio e os resultados — do ponto de vista da proteção ao patrimônio,
os ativos devem refletir seu efetivo potencial de beneficios futuros. Os passivos
devem espelhar as obrigações assumidas, considerando as estratégias definidas para
as decisões de funcionamento (curto prazo) e de financiamento (longo prazo) das
atividades da empresa. Para os resultados, as receitas devem refletir os preços de
venda dos produtos e serviços, validados pelo mercado consumidor, e as despesas
devem espelhar o sacrificio consciente empreendido para obter as receitas;
Auxiliar a administração na condução eficiente e ordenada dos negócios — aqui se
considera a delegação de autoridade para tomada de decisões operacionais pelos
empregados, no exercício das diversas atividades. Essa delegação permite
estabelecer canais adequados de comunicação, planejamento, execução e controle
por toda a organização;
Promover e avaliar a eficiência operacional de todos os aspectos das atividades
empresariais — aqui é preciso reconhecer a ocorrência das atividades, definidas como
processos operacionais que consomem recursos para obter produtos e serviços, que
causam a ocorrência dos eventos.
Comunicar diretrizes administrativas e estimular seu cumprimento — a gestão eficaz
das organizações considera a definição de diretrizes estratégicas, sua conversão em
objetivos de negócios, a materialização destes objetivos por meio de orçamentos, a
execução ordenada e o controle das atividades empresariais.
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A empresa que possui um sistema de controle interno bem desenvolvido poderá trazer
para as pessoas que o utilizam informações mais confiáveis, podendo tomar decisões mais
seguras com base naquelas informações e também, conseqüentemente, agilizará o andamento
dos procedimentos da empresa, pois as informações serão mais confiáveis.

2.7.3 Características do sistema de controle interno

De acordo com Boletim JOB - Temática Contábil e Balanços (2003, p. 37) umas das
características que o Sistema de Controle Interno deve possuir são

•
•
•
•
•
•
•

Ser confiavel;
Estar adequado A realidade, complexidade e porte da empresa;
Ser estável para propiciar um adequado ambiente de controle, e flexível o
suficiente para permitir modificações que contribuam para a rápida adaptação
da empresa ao novo ambiente de negócios;
Possibilitar o acompanhamento e o controle tempestivo das atividades,
processos de negócios e ciclos de transações;
Propiciar a salvaguarda dos ativos;
Permitir a otimização no uso dos recursos;
Prevenir e detectar roubos e fraudes

Segundo Attie (1998, p. 114), o controle interno inclui controles que podem ser
peculiares A contabilidade e A administração

Os controles contábeis compreendem o plano de organização e todos os métodos e
procedimentos diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda do
patrimônio e a fidedignidade dos registros contábeis.
Os controles administrativos compreendem o plano de organização e todos os
métodos e procedimentos que dizem respeito A eficiência operacional e A decisão
política tragada pela administração. Normalmente, se relacionam de forma indireta
aos registros fmanceiros.

Quanto melhor o controle, maior será a segurança no trabalho no momento de tomar as
decisões com base naqueles dados ali registrados. Quanto menor o controle, maior tell que
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ser o cuidado na execução das tarefas, e conseqüentemente no momento de se tomar alguma

decisão, corre-se o risco de a decisão estar distorcida da realidade.

2.8 RELATÓRIO DE AUDITORIA

O relatório de auditoria tem por finalidade apresentar os resultados dos exames analisados
na empresa de acordo com o programa planejado. Para o TCE/SC — Tribunal de Contas de
Santa Catarina — (2003, p. 134) o relatório de auditoria pode "para maior clareza, ser dividido

em capítulos: um de introdução, outro de análise, outro de conclusão sobre o estado geral,
outro sobre orientação e sugestão".

Em sua bibliografia, Sá. (1998, p. 443) refere-se aos padres e requisitos do relatório de
auditoria como

Os relatórios não possuem padrões. Cada auditor relata de acordo com os seus
critérios; todavia, sell recomendável que tal peca sempre, realmente, informativa e
tenha como requisitos: a) clareza;
b) abrangência (sem nada excluir);
c) precisão (ser inequívoco);
d) conclusão;
e) técnica;

f) descrição;
g) objetividade.

No relatório de auditoria, o que se faz necessário, é constar evidência analisada pelo
auditor, onde apresente respostas para o que se buscou com o planejamento da auditoria.

sac)

normalmente sigilosos, ou sei a, devem ser lidos apenas pela administração e pelos autos
interessados. Podem ser preparados pelo auditor ou seus auxiliares; quando preparados pelos
auxiliares constituem, normalmente, peças isoladas que serão posteriormente reunidas em

relatório geral, feito pelo responsável principal (normalmente o contador-auditor).
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2.9 AUDITORIA FISCAL

A auditoria fiscal está ligada ao cumprimento das leis em face das obrigações tributárias,
trabalhistas e sociais. Esse tipo de auditoria pode ser feita pela própria empresa para verificar
se está cumprindo com as obrigações, ou pelo poder público verificando se a empresa está
pagando seus imposto devidamente corretos, enfim, cumprindo as leis.

Sá (1998, p. 48) comenta que "no Brasil, considerado o amplo sistema de arbítrio

governamental no Executivo, as exigências fiscais ampliam-se consideravelmente por meio de
portarias, atos normativos, instruções, pareceres normativos, etc". Seja qual for o tipo de
auditoria, essa precisa ser programada, deve selecionar os fatos mais relevantes, possuir um

cronograma, tendo uma finalidade direcionada, para que se possam apresentar opiniões sobre
tal assunto. No conceito de Sá (1998, p. 49)

No Brasil, todavia, considerados os imensos riscos que a questão envolve e a espiral
da "correções monetárias", entendo que a exclusão da auditoria fiscal, no contexto
do exame dos balanços e apuração de resultados, leva a graves riscos que em muito
deformam a situação patrimonial, se existirem.

A falta de verificação dos movimentos da empresa pode levar a vários erros,

principalmente na tomada de decisão, pois é através dos registros efetuados que a pessoa
responsável pelo patrimônio vai levar em consideração suas opiniões. A auditoria é um dos
meios que se pode usar para uma verificação nos registros e nas movimentações dentro e fora
da empresa para uma melhor análise dos fatos e uma decisão mais precisa.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego a Convenção n° 81, da Organização

Internacional do Trabalho — OIT, denominada Convenção sobre a Inspeção do Trabalho de
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1947, no Brasil promulgado pelo Decreto n° 41.721, de 25 de junho de 1957 (DOU 5 de
28.6.57), editada no ano de 1971 e revigorada pelo Decreto n° 95.461, de 11 de dezembro de
1987 (DOU de 14.12.87) já conferiu aos agentes da inspeção do trabalho importante
prerrogativa, que segue transcrita

Art. 12.
1. Os inspetores do trabalho munidos de credenciais serão autorizados:
c) a proceder todos os exames, controles e inquéritos julgados necessários para
assegurar que as disposições legais são efetivamente observadas, e notadamente:
II — a pedir vista de todos os livros, registros e documentos prescritos pela
legislação relativa as condições de trabalho, com o fim de verificar sua
conformidade com os dispositivos legais, de os copiar ou extrair dados.

Em 1965, o Decreto n° 55.841, denominado Regulamento da Inspeção do Trabalho,
estabeleceu as competências dos Inspetores do Trabalho. Transcreveram-se aquelas que mais
se relacionam com este trabalho

Art. 80 Para fiel execução da ação fiscal, compete aos Inspetores do Trabalho:
a) proceder ao exame de livros e outros documentos exigidos pela legislação do
trabalho, bem como copiá-los ou extrair dados, mediante termo de exame de livros
e documentos;
b) interrogar, seja só ou em presença de testemunhas, o empregador ou os
empregados sobre qualquer matéria relativa à aplicação das disposições legais;
c) apreender, para fins de análise, amostra de materiais e substancias utilizadas,
lavrando o competente termo de apreensão e encaminhando-o, dentro de quarenta e
oito horas, A. autoridade superior.

A Portaria MTb (Ministério do Trabalho) n° 148, de 25 de janeiro de 1996, em seu art. 8°,
tratou da apreensão de documentos, que segue transcritos

Art. 8° Poderão ser apreendidos, pelo Agente de Inspeção do Trabalho, mediante
termo, quaisquer papéis e documentos que constituam prova material da infração.
Parágrafo único. Poderá o empregador, se o desejar, fornecer em substituição aos
documentos exigidos pelo agente fiscalizador, para fins de apreensão, copias
autenticadas, salvo quando o fato constituir ação penal, caso em que o documento
5
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original acompanhará o processo-crime, mantida uma cópia em poder do
empregador.

Com base na legislação anteriormente mencionada, nota-se que o agente de inspeção do
trabalho já dispunha de prerrogativas para aplicação dos procedimentos de auditoria no seu
campo de atuação, A medida que the autorizava proceder a exames, controles e inquéritos para
aferir se os dispositivos legais eram efetivamente observados pelas empresas fiscalizadas.

Com a organização da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho, por meio de Medida
Provisória (MP) no 1.971-11, de 4 de maio de 2000, ficou latente a necessidade de se reforçar
algumas prerrogativas, quer para torná-las mais explicitas, quer para conferir um maior
detalhamento dos procedimentos operacionais.

Em substituição a MP no 2.175, foi editada a Medida Provisória n° 46, de 25 de junho de
2002, a qual prese rv ou, literalmente, no seu inciso VI, art. 11

A lavratura de auto de apreensão e guarda de documentos, materiais, livros e
assemelhados, para verificação da existência de fraude e irregularidades, bem como
o exame da contabilidade das empresas, não se lhes aplicando o dispositivo nos arts.
17 e 18 do Código Comercial.

A Instrução Normativa no 25, de 20 de dezembro de 2001, por meio da qual a Secretaria
de Inspeção do Trabalho baixou instruções para a fiscalização do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS e das Contribuições Sociais instituidas pela Lei Complementar
(LC) 110/2001, também confere o exame dos livros contábeis, cujo artigo segue transcrito:
"Art. 5 0 0 Auditor poderá examinar os livros contábeis, fiscais e outros documentos de
suporte A escrituração das empresas, assim como apreender documentos, materiais, livros e
assemelhados para a verificação da existência de fraudes e irregularidades".
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Com relação à apreensão de documentos, embora já prevista pela Porrtaria do Ministério
do Trabalho no 148/96, essa prerrogativa carecia de detalhamento de procedimentos, pois não
havia modelos e pi-Micas defmidos.

Oportunamente, por meio de Instrução Normativa n° 28, de 27 de fevereiro de 2002, a
Secretaria de Inspeção do Trabalho estabeleceu procedimentos para apreensão e guarda de
documentos, livros, materiais, equipamentos e assemelhados e aprovou modelos de Auto de
Apreensão, Termo de Guarda e Termo de Devolução de Objetos.

Por meio da OS (Ordem de Serviço), a chefia fixa o escopo da auditoria, estabelecendo os
atributos a serem verificados.

Uma vez conhecida a auditoria a ser desenvolvida, o auditor deve planejar o seu trabalho,
colhendo o maior número de informações sobre a empresa a ser fiscalizada, com base nos
períodos a serem inicialmente verificados e o nível de complexidade que deve nortear os

trabalhos.

Dentro da repartição o auditor deve verificar a existência de procedimentos fiscais
anteriores e de outras informações disponíveis em bancos de dados, dossiês e processos.
Atualmente, vários bancos de dados encontram-se disponíveis na repartição, em terminais de
computadores, podendo ser citados os seguintes:
a) o próprio Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT);

b) a RAI S ;
c) o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);
d) o Sistema SFG (Sistema de Controle de Contas do FGTS) da Caixa Econômica Federal;
e) o Sistema FGE (Fundo de Garantia à Exportação) da Caixa Econômica Federal;
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f) o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) da Dataprev;
g) o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal;
h) o Sistema do Seguro-Desemprego.

Com fontes de informações externas, pode o auditor recorrer as Juntas Comerciais,
Cartórios de Registros, Prefeituras Municipais e outros órgãos ou entidades que disponham de
informações úteis e subsidiárias para o planejamento e posterior execução do trabalho de
auditoria.

A revisão analítica da folha de pagamento e dos livros contábeis, próxima etapa da
auditoria, constituiu-se em tarefa essencial para a definição da trilha a ser seguida e dos
pontos a examinar no desenvolvimento do trabalho de auditoria. Sua realização tende a
revelar indícios de irregularidades.

A seguir, alguns problemas relacionados a auditoria e encargos que poderiam ser
identificados a priori pelo auditor, segundo o Instituto Nacional Da Seguridade Social:
a) Contribuições calculadas erroneamente ou não recolhidas dentro do prazo legal;
b) Provisões aparentemente baixas ou altas;
c) Falta de atendimento as recentes legislações fiscais.

Detectados os indícios, deve o auditor executar os procedimentos de auditoria cabíveis,
segundo programa e roteiros recomendados (contagem física; con firmação com terceiros;
inspeção de documentos, entrevistas com empregados, etc.). Realizando os procedimentos,
por testes, e recorrendo a papéis de trabalho para auxiliar na execução das tarefas e registrar
as evidências coletadas, o auditor está apto a avaliar a situação, identificando ou não, a
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existência de irregularidades e a emitir "parecer", que se consubstancia na lavratura do(s)
auto(s) de infração e/ou notificação(eies) de débito e relatório fiscal (para auditores do
trabalho) e parecer ou relatório de recomendações e sugestões para os demais tipos de
auditores (interno ou externo).

Uma característica da auditoria fiscal é o rigor quanto ao formalismo, o que vale para
todos os tipos de auditoria. De um processo bem formado depende a subsistência do trabalho
fiscal, pois, possivelmente sofrerá contestações, no âmbito administrativo e judicial. Por isso,

o auditor deverá, alem de enquadrar corretamente às infrações apuradas, juntar ao processo as
provas documentais havidas. As solicitações no curso da ação fiscal, sempre que relevantes
para a constituição de convicções e provas dar-se-ão por escrito.

2.10 DA FOLHA DE PAGAMENTO

As empresas em geral estão obrigadas a elaborar folha da remuneração paga, devida ou
creditada aos seus funcionários e contabilizar de forma discriminada os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos. Essa determinação legal encontra-se na legislação previdencidria, conforme
incisos I e II do art. 225 do Regulamento da Previdência Social — Decreto n° 3.048/99. A
folha de pagamento divide-se em duas partes distintas: proventos e descontos.

A parte dos proventos engloba:
••(

Salário;

I Horas extras;
7

■

Adicional de insalubridade;
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•

Adicional de periculosidade;

•

Adicional noturno;

••1

Salário-família.

A parte de descontos/tributos compreende:
•

Quota de previdência;

•

Imposto de Renda;

•

Contribuição Sindical;

•

Faltas injustificadas;

•

Vale-transporte;

•

Vale-refeição.

Algumas empresas fazem o pagamento de seus empregados no último dia do mês, neste
caso é necessário fechar a folha de pagamento alguns dias antes, ganhando-se assim tempo

necessário para o calculo dos devidos proventos e descontos. Outras empresas realizam o
pagamento no limite máximo exigido por lei: segundo art. 459, § 1°, da CLT (Consolidação
das Leis Trabalhistas), o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencimento, se o pagamento
for mensal, ou o quinto dia subseqüente, quando pagamento for semanal ou quinzenal,
conforme IN (Instrução Normativa) 01/89 da SRF (Secretaria da Receita Federal).

2.10.1 Salário

A política nacional de salários, respeitado o principio da irredutibilidade, tem por

fundamento a livre negociação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.542,
de 23 de dezembro de 1992. Esta lei, em seu art. 6° define que
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salário mínimo é a contraprestação minima devida e paga diretamente pelo
empregador a todo trabalhador, por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer
em qualquer região do pais, as suas necessidades vitais básicas e is de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social.

Para Oliveira (1997, p. 59) salário é

a contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador e todo empregado. Ele
pode ser pago mensal, quinzenal, semanal ou diariamente, por peça ou tarefa;
sempre se obedecerá ao salário mínimo, com exceção do menor aprendiz, pois lhe
será paga uma quantia nunca inferior a 50% do salário mínimo durante a primeira
metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo oficio. Na
segundo metade passará a perceber, pelo menos, dois terços do salário mínimo.

0 pagamento de salário é uma compensação devida pelo empregador ao empregado pelos
serviços prestados durante um determinado período através de contratos.

2.10.2 Desconto do imposto de renda retido na fonte — IRRF

A tributação sell exclusivamente na fonte e separadamente dos demais rendimentos do
beneficiário, conforme Lei n° 8.134, de 27/12/90, artigo 16.
Do rendimento bruto, são feitas as deduções (dependentes, pensão alimentícia,
contribuição da previdência social), obtém-se a renda liquida, que é submetida ao cálculo de
retenção. A IN-SRF 48/89 orienta que a tributação ocorre no mês em que os rendimentos
forem recebidos pelo beneficiário, considerando-se pagamento a entrega de recursos, mesmo
mediante depósito bancário.

A Lei enumera os seguintes valores como fora de tributação de renda:
1

Ajuda de custo por transferência de local de trabalho, desde que as despesas sejam

comprovadas;
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•

Transporte gratuito ou subsidiado;

•

Alimentação gratuita ou subsidiada;

•

Aviso prévio indenizado;

1 Diárias para viagens;
1 Indenização pela rescisão do contrato de trabalho FGTS;
1 Indenização por acidente de trabalha
1 PIS-PASEP;
•

Previdência privada recolhida pelo empregador;

•

Uniformes e vestimentas especiais de trabalho.

0 pagamento de salário gera também o desconto na folha de pagamento a titulo de

Imposto de Renda — IR. Este imposto é calculado mediante a aplicação das correspondentes
aliquotas, que constam do quadro abaixo, sobre a somatória das verbas recebidas pelo

empregado, que possuem caráter salarial. 0 quadro 2, disposto abaixo, apresenta os indices de
cálculo de contribuição anual para fins de desconto de Itnposto de Renda.

Salário de Contribuição
Até R$ 10.800,00
De R$ 10.800,00 até R$ 21.600,00
Acima de R$ 21.600,00

Aliquota

Valor a Deduzir

Isento
15%
27,5%

R$ 1.620,00
R$ 4.320,00

QUADRO 2: FAIXA DE SALÁRIO PARA CONTRIBUIÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
Fonte: Secretaria da Receita Federal

Para cálculo do IR, após apurar a somatória do salário do empregado e antes de aplicar a
tabela do IR, do primeiro valor se faz as deduções citadas b. cima.
Fórmula do IR = {[(Salário — deduções) x aliquota] — parcela a deduzir}
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2.10.3 Contribuição previdenciária

A Previdência Social tem como princípios e objetivos a uniformidade e equivalência dos
beneficios e serviços As populações urbanas e rurais, devendo atender a cobertura de doenças,
invalidez, morte e idade avançada.

0 regime geral da Previdência Social é de caráter contributivo e de filiação obrigatória
dos trabalhadores. 0 seu financiamento é realizado através de contribuições das empresas e
dos trabalhadores.
A folha de pagamento é o instrumento mais adequado para se apurar a contribuição
previdencidria devida pelas empresas e empregados, sendo seu uso obrigatório.

2.10.3.1 Contribuição da empresa

As empresas e os contribuintes a ela equiparados estão obrigados a contribuir para a
Previdência Social, através do INSS, com recursos próprios, para custear os benefícios
devidos aos trabalhadores, da seguinte forma:
1

Aplicação da aliquota de 20% sobre o total da remuneração, sem limite, paga ou

creditada aos segurados a seu serviço, sendo que no caso de instituição financeira é
devida a contribuição adicional de 2,5%;
Aplicação da aliquota de 20% sobre o total da remuneração ou retribuição paga ou
creditada, pelos serviços que lhes prestem, sem vinculo empregaticio, os segurados
contribuinte individuais, avulsos e demais pessoas físicas, sendo no caso de instituições
financeiras é devida a contribuição adicional de 2,5%;
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1 Contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho correspondente b. aplicação das aliquotas 1%, 2% e 3%, pela empresa em cuja
atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja leve, médio ou grave
respectivamente, sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer titulo no
decorrer do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos residentes.
As aliquotas serão acrescidas de 12%, 9% ou 6%, conforme a atividade exercida, pelo
segurado a serviço da empresa;
Contribuição destinada a terceiros com aliquota variável de acordo com a atividade
desenvolvida pela empresa, incidente sobre o total da remuneração, sem limite, paga ou
creditada aos empregados a seu serviço. As aliquotas serão definidas de acordo com o
código do Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS da empresa;

2.10.3.2 Contribuição de terceiros

Terceiros são outras entidades para as quais a empresa contribui, como por exemplo, o
INCRA — Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, SESC — Serviço Social do
Comércio, SENAI — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SEBRAE — Serviço de
Apoio as Micro e Pequenas Empresas e, salário-educação. Apesar dessas contribuições não
custearem os benefícios pagos pela Previdência Social, elas são arrecadadas pelo INSS e
repassadas as referidas entidades, incidindo diretamente sobre a remuneração paga ao
empregado.

As entidades para as quais a empresa deve contribuir são definidas conforme a atividade
desenvolvida por ela. 0 INSS enquadra a empresa de acordo com o código que identifica a
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atividade desenvolvida pelo estabelecimento, a empresa toma conhecimento das entidades

para as quais deve contribuir e as respectivas aliquotas de contribuição.

2.10.3.3 Contribuição do empregado

A contribuição do INSS do empregado é descontada dos salários em folha de pagamento
e deve ser recolhida pela empresa no segundo dia do /Ties subseqüente ao de competência da
folha de pagamento.

A contribuição previdencidria do empregado é calculada mediante a aplicação da
correspondente aliquota, de forma não-cumulativa, sobre o seu salário de contribuição, de
acordo com o quadro 3, abaixo:

Salário de Contribuição

Até R$ 752,62
De R$752,63 até R$ 780,00
De R$ 780,01 até R$ 1.254,36
De R$ 1.254,37 até R$2.508,72

Aliquota
7,65%
8,65%
9%
11%

QUADRO 3: FAIXA DE SALÁRIO PARA A CONTRIBUIÇÃO DO MSS
Fonte: Instituto Nacional do Seguro Social (Portaria n° 479, de 7 de maio de 2004)

A aliquota de desconto é aplicada sobre o salário de contribuição do empregado (total da
remuneração auferida pelo empregado no decorrer do mês). Assim, para ser apurada a
aliquota de desconto previdencidrio deve somar o salário base com os adicionais e
gratificações que o empregador receber.

importante lembrar que o empregado que trabalha em mais de uma empresa sofrerá
desconto em cada uma delas, de forma que o total de desconto não exceda o teto.
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2.10.4 Fundo de garantia por tempo de serviço (Lei 8.036/90 e Dec. 99.684/90)

0 empregador, ainda que entidade filantrópica, é obrigado a depositar, até o dia 7 (sete)
de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8,5% da
remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, e a gratificação de natal a
que se refere a Lei 4.090/62.

O depósito a conta vinculada do FGTS é obrigatório também nos casos de interrupção do
contrato de trabalho prevista em lei, tais como:
I — prestação do serviço militar;
II — licença para tratamento de saúde até 15 dias;
III — licença por acidente de trabalho;
IV — licença à gestação; e
V — licença paternidade.

Nestes casos, a base de cálculo do FGTS é o salário que o empregado ganharia se
estivesse trabalhando.

2.10.4.1 Finalidades do FGTS

Para a Caixa Econômica Federal, "o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é
constituído pelos conjuntos de valores das contas vinculadas, que por sua vez são formadas
pelos depósitos que as empresas são obrigadas a fazer em nome de seus empregados".
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As contas são abertas pelas empresas na Caixa Econômica Federal — CEF ou junto a
agente credenciado.

Ainda segundo a CEF, "o regime do FGTS tem, também, caráter social, pois visa a
impulsionar os programas habitacionais e de saneamento básico, para beneficio do próprio
trabalhador e da sociedade em geral, sendo instrumento gerador de empregos".

Com o aperfeiçoamento da legislação, o FGTS também passou a ser utilizado para
amparar os empregados e seus dependentes no caso de doenças graves.

2.10.4.2 Direito ao FGTS

De acordo com o estabelecido pela Caixa Econômica Federal,

A partir de 05 de outubro de 1988, o direito ao regime do FGTS é assegurado aos
trabalhadores urbanos e rurais, nestes incluidos os trabalhadores temporários e os
trabalhadores avulsos.
0 direito ao FGTS se estende aos diretores ou não empregados de empresas públicas
e sociedades controladas direta ou indiretamente pela União.
As empresas sujeitas ao regime da CLT poderão equipar seus diretores não
empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS.
Os trabalhadores domésticos não tem direito ao FGTS.

2.10.4.3 Utilização do FGTS

0 empregado pode utilizar a sua conta vinculada do FGTS, seja parcial ou totalmente, em
várias hipóteses. Os dependentes fazem jus ao saque por morte do empregado, bem como no
caso de doença grave. Dentre as hipóteses mais comuns de saque da conta vinculada do
FGTS, podemos citar:
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•

Término de contrato;

•

Aposentadoria;
Morte do empregado;

•

Extinção da empresa ou estabelecimento;

•

AIDS;

•

Neoplasia maligna;

Conta inativa por mais de 3 anos;
•

Compra de casa própria.

Para que seja confeccionada a folha de pagamento é preciso saber as leis que abrangem
este procedimento, para que se possa constar todos os direitos e deveres tanto do empregador
como dos empregados na elaboração da folha de pagamento da empresa.

Após verificar a fundamentação teórica, para que possa ser concluído este trabalho,
passou-se a demonstrar no próximo capitulo a aplicação da fundamentação através de estudo
de caso numa determinada empresa.
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3. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

Neste capitulo serão apresentadas as características da empresa onde foi realizado o
estudo de caso, a legislação base utilizada na confecção da folha de pagamento, e por fim os
procedimentos de auditoria na folha de pagamento dando ênfase nos proventos, descontos e
exigências legais.

3.1 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Qualidade e tecnologia. Sobre estes dois conceitos a construtora vem fazendo uma
história de sucesso no mercado imobiliário desde 1978. De inicio se dedicava primeiramente
construção de casas e loteamentos na Grande Florianópolis — Santa Catarina. Em 1982 a
empresa teve seu primeiro empreendimento. Mas no inicio dos anos 90, um dos sócios
proprietários da empresa comprou as cotas de seu sócio e formou uma nova empresa.
Aplicando a esta empresa uma nova filosofia e padronização de serviços, executando assim
empreendimentos mais arrojados, tendo como lema "qualidade acima da quantidade".

O tempo trouxe a experiência. Esse, entretanto, não é o único ingrediente responsável por

transformar o nome da construtora numa grife do setor imobiliário. Um conjunto de
estratégias empresariais, do ponto de vistas técnico e administrativo, somado ao respeito aos
valores que norteiam seu trabalho, impulsionaram o crescimento da construtora. Com a ajuda
de uma equipe de profissionais altamente capacitados, a empresa trabalha na busca incansável
da inovação.
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Iniciativa para utilizar novas técnicas e adotar métodos e sistemas construtivos que
propiciem a racionalização das obras, obtenção de certificados de qualidade, melhoria
continua da qualidade e investimento em pesquisas de mercado que aproximem cada vez mais
os empreendimentos da construtora do sonho dos consumidores.

Para enfrentar o desafio de se manter entre as maiores construtoras e incorporadoras da
Grande Florianópolis, a construtora tem uma estratégia clara: liderar as mudanças
tecnológicas do setor, antecipar as tendências de mercado e criar novos paradigmas a serem
seguidos por outras empresas.

Transformar o nome da construtora num sinônimo de sucesso empresarial é o
compromisso que conduz todo o trabalho da empresa. Regras claras foram estabelecidas para
guiar a concepção e desenvolvimento dos produtos, a execução das obras e o relacionamento
com o cliente.

3.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE A FOLHA DE PAGAMENTO

0 departamento de pessoal trata da admissão, manutenção e desligamento dos
empregados. As relações trabalhistas não são apenas vinculadas pela CLT de 1° de maio de
1943, como o próprio nome já diz: a união de várias bases legais em uma única legislação,
com finalidade de regrar as relações trabalhistas.

No Brasil ha um ordenamento judiciário, onde se encontram as conformidades para a
elaboração da folha de pagamento, tais como:
Constituição Federal;
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•

Leis/Medidas Provisórias (M.P);

•

Regulamentos/Decretos;

•

Portarias;

I Ordem Serviço;
•

CLT;

•

Convenções/Acordos Coletivos;

•

Regulamento Interno da Empresa;

•

Boletins informativos, orientação, acompanhamento das leis, etc.

A construtora conta com seus 110 colaboradores, sendo 30 administrativos e 80
operacionais. 0 vinculo do trabalhador com o empregador 6 Trabalho Urbano, regido pela
CLT e por contrato de prazo indeterminado.

0 setor de construção civil possui suas convenções coletivas que atribui direitos mais
específicos para os trabalhadores, ela é elaborada pelo SITICON (Sindicato da Indústria da
Construção Civil da Grande Florianópolis). Este sindicato representa a classe dos carpinteiros,
pedreiros, armadores, parte administrativa, almoxarifes, vigias e serventes.

0 engenheiro civil também 6 regido pela CLT e pela convenção coletiva da construção
civil, porém seu salário e alguns direitos são regidos pelo Sindicato dos Engenheiros.
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3.3 A FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA

A folha de pagamento da empresa é composta de proventos, descontos e exigências
legais. São através dos resultados dos proventos e descontos que serão cumpridas as
exigências legais.

3.3.1 Proventos

Proventos são todos os direitos de recebimento do funcionário, e são compostos pelo
salário, hora-extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno,
repouso semanal remunerado — RSR e o salário família.

3.3.1.1 Salário

E o valor pago pelo empregador, em contraprestação aos serviços executados pelo
empregado. Além da importância fixa estipulada pelas partes, também é considerada como
remuneração as horas-extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade,
adicional noturno e repouso semanal remunerado, pagos pelo empregador.

A soma de todos os valores (que são pagos diretamente pelo empregador), mais os que o
empregado venha a receber de terceiros em decorrência do seu contrato e trabalho, resulta na
chamada remuneração (CLT, art. 457).
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3.3.1.2 Hora-extra

A duração normal de trabalho é de 7 (sete) horas e 33 (trinta e três) minutos diários e de
44 (quarenta e quatro) horas semanais, salvo casos especiais previstos em lei. Tal jornada

pode ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente em duas, diárias,
mediante acordo por escrito entre o empregado e o empregador, ou contrato coletivo de
trabalho, sendo que, nesse caso, as horas extras deverão sofrer um acréscimo de, pelo menos,
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da hora normal. No caso de haver horas
extraordinárias em domingos e feriados, o acréscimo será de 100% (cem por cento) sobre a

hora normal. Ressalva-se que, em determinadas categorias profissionais, os empregados
logram maiores percentuais sobre as horas, mediante acordo ou dissídio coletivo.

Pode ocorrer do empregado que exerce atividades insalubres, perigosas e noturnas ter sua
jornada de trabalho estendida. Neste caso,

o empregado receberá os adicionais •

correspondentes, visto que se a atividade é insalubre, perigosa ou noturna durante a jornada

normal, não deixaria de ser no período extra.

3.3.1.3 Adicional de insalubridade

Sao consideradas insalubres as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de

trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos A. saúde, acima dos limites e tolerâncias
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus

efeitos. A insalubridade sera caracterizada e classificada em consonância com as normas
baixadas pelo Ministério do Trabalho (CLT, art. 195). 0 exercício de trabalho em condições
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insalubres assegura ao empregado, conforme Sfunula 17 do TST (Tribunal Superior do
Trabalho), um adicional equivalente a:
vi 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo para a insalubridade de grau
máximo;
,/ 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo para a insalubridade de grau médio;
./ 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo para insalubridade de grau mínimo.

3.3.1.4 Adicional de periculosidade

São consideradas atividades ou operações perigosas àque las que, por sua natureza ou
método de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em
condições de risco acentuado.

0 empregado que trabalha em condições de periculosidade faz jus a um adicional de 30%

(trinta por cento) sobre o salário que recebe. Se o empregado já recebe o ad5cional de
insalubridade poderá optar em receber este ou aquele.

3.3.1.5 Adicional noturno

Considera-se noturno o trabalho realizado entre as 22 (vinte duas) horas de um dia e as 5
(cinco) horas do dia seguinte. 0 trabalho noturno, por ser realizado num período que o
organismo está preparado para descansar, se torna mais penoso, e, por isso, recebeu uma dose
extra de proteção por parte do legislador. A hora noturna será computada como de 52 minutos
e 30 segundos, e, deve ser remunerada com um acréscimo de no mínimo 20% sobre a hora
diurna.

56

A transferência do empregado para horário diurno implica a perda do direito ao adicional
noturno.

3.3.1.6 Repouso Semanal Remunerado — RSR

Da regra prevista no art. 10 da Lei 605/49, concluiu que, em principio, é vedado o
trabalho num dia destinado a repouso, visto que, todo o trabalhador tem direito a um repouso
semanal por semana, preferencialmente no domingo, no entanto, dependendo da atividade
explorada pela empresa esta regra admite exceções e tem autorização do Ministério do
Trabalho para trabalhar nos dias destinados a repouso.

Por repouso deve-se entender não só o domingo, mas também os feriados, inclusive os
municipais. É devido o pagamento de repouso semanal e dos feriados da semana quando o
empregado cumpre integralmente o horário de trabalho, sem faltas nem atrasos, nem saídas
antecipadas, e sem que sofra suspensão disciplinar.

3.3.1.6.1 Reflexos das horas-extras no RSR

O raciocínio é o mesmo das comissões, porém, o dividendo será o valor pago a titulo de
horas extras no mês.

(adicional extraordinário) X n° de RSR
dias Ateis (inclusive sábado)

57

3.3.1.6.2 Reflexos do adicionai noturno no RSR

Para calcular o reflexo do adicional noturno sobre o RSR, utilizam-se os mesmos critérios
utilizados para as horas extras e comissões:

(adicional noturno no Mês) X n° de RSR
dias úteis (inclusive sábado)
De acordo com o enunciado TST 60, "o adicional noturno pago com habitualidade integra
o salário do empregado para todos os efeitos legais. Assim, refletirá também na remuneração
do descanso".

3.3.1.7 Salário família

Outro valor que sempre está na folha de pagamento por força de lei é o salário família,
que, embora seja pago pelo patrão, seu valor é deduzido da contribuição feita ao INSS por se
tratar de um beneficio previdenciário. 0 valor do salário família é reajustado periodicamente,
por isso, antes de pagá-lo, convém certificar-se do valor.

Demais comentários sobre o salário família, são apresentados os seguintes:

a) Quando o pai e a mãe são empregados, ainda que da mesma empresa, ambos terão
direito ao salário família;

b) 0 pagamento do salário família sera devido a partir da apresentação da certidão de
nascimento dos filhos;
c) Tendo havido divorcio, separação judicial ou de fato dos pais, o salário família passará
a ser pago diretamente Aquele cujo cargo ficar o sustento do menor;
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d) 0 salário família cessa automaticamente:

• Por morte do filho, a contar do mês seguinte após o óbito;
• Quando o filho completar 14 anos, a contar do mês seguinte ao do
aniversário;

• Pelo desemprego do segurado.
e) A manutenção do pagamento está condicionada A. apresentação anual do atestado de
vacinação obrigatória;

f) No caso de faltas, o salário família será pago integralmente;
g) No mês de maio deverá apresentar o cartão de vacinação dos filhos menores de 7 anos
e no mês de novembro, comprovante de freqüência à escola dos filhos a partir de 7 anos;

h) Na admissão ou demissão do empregado, o salário família sera pago na mesma
proporção dos dias trabalhados.

3.3.1.8 13° Salário

0 inciso VIII do art. 7° da Constituição Federal/88 garante aos trabalhadores em geral,

entre outros, o direito de receber o 13° salário, com base na remuneração integral. Para
cumprir tal determinação, é necessário conhecer a Lei n° 4.090/62 e o Decreto 57.155/65, que
dispõe sobre as regras que devem ser observadas para efetivar o pagamento do 13° salário de

forma correta.

Deverá ser pago em duas parcelas, sendo a primeira até dia 20 de novembro e a segunda

parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano. Para o empregado garantir o direito à 1/12 avos
de 13°, o mesmo deve trabalhar pelo menos 15 dias de cada Ines. Caso ocorra um auxilio-
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doença, o empregado tell direito ao 13° salário proporcionalmente aos meses trabalhados
naquele ano.

Exemplo

Caso um funcionário se afaste por auxilio-doença no dia 17/04/04, receberá o 13 0 referente a
4/12 avos.
Obs.: considerando que o empregado não retomou ao trabalho naquele ano. Caso ele retome
naquele ano, o período trabalhado após o retomo sera considerado.

3.3.2 Descontos

Descontos são todos os deveres de desembolso da folha de pagamento do funcionário,
tais como: contribuição previdencidria, imposto de renda, contribuição sindical, valetransporte, vale-refeição, faltas injustificadas e pensão alimentícia.

3.3.2.1 Contribuição previdenciária

A contribuição previdencidria do empregado é calculada mediante a aplicação da
correspondente aliquota, de forma não cumulativa, sobre o seu salário de contribuição, de
acordo com o quadro 02. Estão nele os dados em vigor no momento, porém, como ela é
alterada periodicamente, antes de efetuar o desconto previdencidrio na folha de pagamento,
convém consultar a tabela em vigor na época.

60

Por salário de contribuição devemos entender o total da remuneração auferida pelo
empregado no decorrer do mês. Assim, para apurarmos a aliquota de desconto previdencidrio
deve-se somar o salário base com os adicionais e gratificações que o empregado receber.

Algumas das verbas mais comuns que são consideradas salário de contribuição:
•

Adicional extraordinário;

•

Adicional noturno;

•

Adicional de insalubridade;

✓

Adicional de periculosidade;

•

Comissões;

•

Reflexo de comissões no RSR;

•

Reflexo de hora extras no RSR;

•

Gratificação por função;

•

Anuenio, biênio, triênio, e qüinqüênio;

•

Diárias por viagem, quando excedente a 50% do salário do empregado (salvo se

houver prestação de contas).

importante lembrar que o empregado que trabalha em mais de uma empresa sofrerá
desconto em cada uma delas, de forma que o total de desconto não exceda o teto. Desta
forma, as empresas que tem empregados em comum devem trocar correspondências que
informam os salários deles, para que possam efetuar corretamente os descontos.
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3.3.2.2 Imposto de renda

0 pagamento de salário gera também o desconto na folha de pagamento a titulo de IR.

Este imposto é calculado mediante a aplicação das correspondentes aliquotas que consta do
quadro abaixo, sobre as somatórias das verbas recebidas pelo empregado que possuem caráter
salarial (via de regra, são as mesmas verbas que sofrem incidência previdenciária).

0 quadro 01 é o que está em vigor (janeiro/2005) e, porém, por sofrer alterações
periodicamente, antes de efetuar o desconto de IR na folha, convém consultar a tabela em

vigor a época. Todavia, após apurar a somatória do empregado e antes de ser aplicado o
quadro 01, do primeiro valor poderemos efetuar algumas deduções, tais como:
R$ 1.272,00 por dependentes;
0 valor já descontado de INSS;
Pensão alimentícia;
1 Contribuição para as entidades de previdência privada.

Está dispensada a retenção do Imposto de Renda de valor igual ou inferior a R$ 10,00

(dez reais). Deve ser recolhido até o 3° dia fail da semana subseqüente a de ocorrência do fato
gerador.

Obs.: o imposto de renda sobre férias, 13 0 e folha de pagamento, os cálculos deverão ser feitos
separadamente.
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3.3.2.3 Contribuição sindical

Os empregadores são obrigados a descontar, na folha de pagamento de seus empregados
relativa ao mês de maw() de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos
sindicatos. Para os empregados, a contribuição sindical consistirá na importância

correspondente à remuneração de um dia de trabalho.

Obs.: o valor das horas extras não é considerado para o calculo da contribuição sindical, pois
a legislação fala em jornada normal.

Os empregados que forem admitidos após o mês de março e que ainda não recolheram a
contribuição sindical, sofrerão o desconto no mês seguinte ao da admissão.

3.3.2.4 Vale transporte

De acordo com a Lei n° 7.418/85, regulamentada pelo Decreto n° 92.180/85, o
trabalhador tem o direito do recebimento do vale-transporte para seu deslocamento até o local

de trabalho.

0 vale-transporte será entregue ao trabalhador, mediante recibo, no inicio de cada mês,
fornecidos pelas empresas de transportes coletivos e adquiridos pela empresa empregadora. 0

vale-transporte não poderá ser pago ao empregado, sob a forma de numerário. 0 vale
transporte, quando concedido, é custeado:
,/

Pe lo empregado: na parcela que corresponder até 6% do seu salário básico,

excluindo-se, para este efeito, os demais adicionais. Sobre as comissões, o entendimento
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é que a mesma deve ser considerada, pois, caso contrário, não teria como efetuar o
desconto dos empregados comissionados;

Pelo empregador: na parcela correspondente a diferença entre o valor total do
beneficio e o valor custeado pelo empregado.

3.3.2.5 Vale refeição

Quando a empresa é inscrita no PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador, ela se
beneficia de uma série de incentivos fiscais. Além de poder fornecer ao seu funcionário
beneficios com vale refeição, cheque alimentação e cesta básica, sem que estes se configurem

como salário, ou seja, tendo incidências para fins de previdência e FGTS. Normalmente o

funcionário paga uma parte do valor recebido, embora seja o valor irrisório.

O departamento pessoal é comunicado do valor que deve ser cobrado e faz esse desconto
na folha mensal do funcionário. Esse valor pode ser um percentual, ou uma taxa. Varia da

política da empresa.

3.12.6 Faltas injustificadas

0 empregado que faltar injustificadamente durante o mês, receberá o seu salário

proporcional aos dias trabalhados. Para este efeito, o salário mensal deve ser dividido pela
quantidade de dias que tem o tries, conforme dispõe o parágrafo único do art. 64 da CLT.

Assim, para calcular um dia de trabalho do empregado para descontar na folha de pagamento
do mês de janeiro, a divisão sera por 31 dias. Sendo no mês de fevereiro, a divisão sera por
28.
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Por alguns motivos, o empregado pode faltar sem qualquer prejuízo do seu salário. Estas
faltas justificativas estão elencadas no art. 473 da CLT. As faltas do empregado por motivo de

doença também são justificadas, no entanto, este afastamento deve ser comprovado através de
atestado médico.

No caso de afastamento do empregado por motivo de doença, a empresa continua
pagando salário pelos 15 primeiros dias de afastamento, somente depois desta data é que o
empregado passa a receber beneficio previdencidrio.

3.3.2.7 Pensão alimentícia

Quando o funcionário tem de pagar pensão alimentícia, definida por juiz, normalmente
isso ocorre como desconto em folha de pagamento. 0 valor é defmido através de uma Ordem
Judicial, onde está determinada a base sobre a qual um certo percentual sera aplicado ou um
valor "X" a ser descontado na folha.

3.3.3 Exigências legais

A empresa além de fazer os cálculos dos proventos e dos descontos também precisa

cumprir com algumas exigências, tais como: Livro de Inspeção do Trabalho, Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados — CAGED, Relação Anual de Informações Sociais — RAIS,

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA e o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional — PCMSO.
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3.3.3.1 Livro de inspeção do trabalho

Para estabelecimento com mais de 10 empregados, é obrigatória a marcação do "Ponto",
com a anotação da hora de entrada e saída, devendo ser assinados os intervalos para repouso.
A marcação do ponto pode ser feita em registros mecânicos ou eletrônicos, isto 6, mediante
relógio de ponto, ou manuscrita em livro ou cartão-ponto.

Tratando-se de empregados que executam seu trabalho externamente, o horário constará
de ficha ou papeleta em seu poder.

O cartão-ponto é individual, perfeitamente identificado em seu anverso, podendo
substituir a obrigatoriedade do quadro de horário de trabalho.

3.3.3.2 Cadastro geral de empregados e desempregados — CAGED

Cumprindo as determinações da Lei 4.923/65, os estabelecimentos que registrarem
movimento de empregados (admissão e desligamento) deverão informar o Ministério do
Trabalho até o dia 07 do mês seguinte, os movimentos havidos.

Para cumprir a exigência, entregam-se nas agências dos Correios, formulários próprios,
devidamente preenchidos, ou enviam-se as informações por meio da internet. Para o registro
eletrônico, utiliza-se o próprio crachá (com sistema magnetizado) identificatório do
empregado.
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3.3.3.3 Relação anual de informações sociais — RAIS

De acordo com o artigo 10 do Decreto 76.900/75

Fica instituida a Relação Anual de Informações Sociais — RAIS, a ser preenchida
pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as necessidades de controle,
estatisticas e informações das entidades governamentais da área social.

Na RATS deverá conter todas as informações referentes ao Programa de Integração Social
— PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP, Instituto
Nacional de Previdência Social — INPS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS.
Na Declaração da RATS a empresa será identificada pelo número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica e o empregado pelo número do PIS/PASEP.

A RATS é obrigatória para as empresas, sendo sua declaração efetuada sempre relativa ao
ano base anterior.

3.3.3.4 Comissão interna de prevenção de acidentes — CIPA

As empresas privadas e públicas e os órgãos governamentais que possuam empregados
regidos pela CLT ficam obrigados a organizarem e manterem em funcionamento, por
estabelecimento, uma comissão interna de prevenção de acidentes. 0 objetivo da CIPA é
observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para
reduzir, até eliminar, os riscos existentes.
A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de forma
paritária. Os representantes dos empregados serão eleitos por seus pares, para um mandato de
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um ano, conjuntamente com os suplentes. A composição da CIPA segue quadro especifico de
acordo com o número de empregados da empresa e seu grau de risco de acidentes.

3.3.3.5 Programa de controle médico de saúde ocupacional — PCMSO

De acordo com a Norma Regulamentadora n° 7 do Ministério do Trabalho, as empresas
deverão manter o PCMSO, que deverá ser elaborado e coordenado por médico do trabalho.
Durante o seu desenvolvimento, o PCMSO tem por objetivo a "prevenção e preservação da
saúde do conjunto dos trabalhadores da empresa".

Visando atingir seus objetivos, todos os empregados deverão realizar os seguintes exames
médicos:
1 Admissional;
Revisional;
1 Demissional;
•

De retorno ao trabalho;

•

De mudança de função.

Portanto, baseando-se em programa de saúde ocupacional, os trabalhadores se sentirão
mais motivados e conseqüentemente produzirão mais, trazendo maiores beneficios à empresa.
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3.4 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

Tem por objetivo identificar situações de irregularidades em termos de: documentos
rasurados, ilegíveis, extraviados; armazenamento dos documentos em ambiente impróprio
para não acarretar ameaças à integridade dos mesmos; atendimento as normas previstas em
leis, entre outros.

Na realização da auditoria é necessário entender o ambiente de trabalho, quais são os
documentos usados como ponto de controle, determinar as amostras dos documentos reais,
realizar a análise fisica dos documentos da amostragem feita, identificar e visitar aos
ambientes de manuseio e arquivamento dos documentos, emitir o relatório de auditoria com a
correspondente prova documental.

Na aplicação das técnicas de auditoria deve ser considerada a necessidade de atuação do
fator surpresa em função da natureza do documento a ser verificado, cuidados para evitar
interferências na mecânica das areas organizacionais quando da verificação dos documentos,

analisar tanto o documento em suas áreas de manuseio quanto no transporte ou no
arquivamento, realizar a auditoria do documento consoante a natureza de seu conteúdo,
identificar situações ambientais de proteção aos documentos tendo o controle do acesso fisico,
cuidados quanto a acidentes e proteção contra catástrofes.

A aplicação dos procedimentos de auditoria deve ser realizada, em razão da
complexidade e volume das operações, por meio de provas seletivas e amostragens, com base
na análise de risco da auditoria e outros elementos, de forma a determinar a amplitude dos
exames necessários para a emissão do relatório sobre os procedimentos do departamento de
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pessoal. Os testes de observâncias e substantivos devem levar em consideração as seguintes

técnicas básicas:
a)

Inspeção: exame de registros e documentos;

b)

Observação: acompanhamento de procedimento quando de sua execução;

c)

Investigação e confi rmação: obtenção de informação perante as pessoas ou

entidades conhecedoras da transação dentro ou fora da Entidade;

d)

Cálculo: conferência da exatidão aritmética de documentos comprobat6rios,

registros e outras circunstâncias.

A auditoria trabalhista visa, primordialmente, verificar se a empresa vem fazendo seus
procedimentos e cálculos de maneira certa, se recolhem com pontualidade os valores devidos
de forma exata e, se pagam seus funcionários de forma devida para que não haja problemas
trabalhistas no futuro.

Para verificar se os procedimentos realizados estão dentro das conformidades é preciso
analisar/verificar uma série de documentos e confrontá-los. 0 quadro 4 apresenta os
procedimentos de auditoria para se auditar dos proventos da folha de pagamento.

Procedimentos
1. Salário

1.1 Verificar a data de pagamento dos proventos;
1.2 Verificar se está de acordo com o estabelecido pelo contrato de
trabalho e de acordo com o valor previsto pelo sindicato;
1.3 Observar se o funcionário tem direito a outros proventos que englobem
na sua remuneração total;
1.4 Observar se está sendo pago ate o 5 0 dia útil de cada mês;
1.5 Confrontar com o valor pago ao funcionário.

Executado por

Comentários/
Observações
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2. Hora-Extra

2.1 Verificar se no livro de inspeglo do trabalho houve hora-extra;
2.2 Observar se as horas-extras foram com adicional de 50% ou 100%
sobre o valor da hora normal;
2.3 Confrontar com o valor pago ao funcionário.
3. Adicional de Insalubridade

3.1 Verificar se possui algum funcionário exposto a agentes nocivos a
saúde acima da tolerância permitida por lei;
3.2 Observar se a aliquota aplicada corresponde com o grau de risco do
funcionário;
3.3 Confrontar com o recebido pelo funcionário.
4. Adicional de Periculosidade

4.1 Verificar se possui algum funcionário exposto a objetos inflamáveis,
explosivos ou pratica alguma operagao perigosa;
4.2 Observar se a aliquota aplicada 6 de 30% sobre o salário, conforme
disposto em lei;
4.3 Confrontar com o recebido pelo funcionário.
5. Adicional Noturno

5.1 Verificar se possui algum funcionário que trabalhe entre as 22 horas e 5
horas;
5.2 Observar se o calculado corresponde a 20% sobre a hora normal;
5.3 Confrontar com o recebido pelo funcionário.
6. Salário Família

6.1 Verificar se algum funcionário se enquadra nos limites estabelecidos
pela Tabela de Incidência da Previdência Social;
6.2 Observar se os documentos necessários para receber o salário familia
foram entregues a empresa;
6.3 Verificar se o valor pago ao funcionário 6 correspondente ao
determinado pela Tabela de Incidência da Previdência Social;
6.4 Confrontar com o recebido pelo funcionário.
7. 13 0 Salário

7.1 Verificar data de pagamento: la parcela até dia 20 de novembro e 2'
parcela até 20 de dezembro;
7.2 Observar a data de contratagao do empregado para saber se o valor a
pagar 6 proporcional ou total;
7.3 Verificar se o valor pago ao funcionário corresponde a 1/12 avos a cada
ano;
7.4 Confrontar com recibo de pagamento.

QUADRO 4: PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA SE AUDITAR OS
PROVENTOS

Com os procedimentos mencionados no quadro 4 a empresa poderá observar se os
proventos estão conforme determinado pelas leis trabalhistas, podendo também através desta
análise perceber erros não perceptíveis no dia-a-dia.

71

O quadro 5 apresenta os procedimentos de auditoria para se auditar dos descontos/tributos

da folha de pagamento.

Procedimentos
I. INSS parte dos Empregados

1.1. Confrontar quantidade de lançamentos com cadastro de
funcionários;
1.2 Verificar a tabela de incidência da Previdência Social em vigor;
1.3 Verificar se as aliquotas aplicadas estão de acordo com a tabela da
Previdência Social;
1.4 Verificar cálculo dos impostos;
1.5 Observar calendário de recolhimento fiscal;
1.6 Verificar pontualidade no pagamento dos impostos;
1.7 Verificar se através da guia de recolhimento — GPS foi pago o
valor correto;
1.8 Observar se as guias de pagamento estão arquivadas em local
devido e protegidas;
1.9 Analisar o livro da escrita fiscal;
1.10 Observar se foi descontado o percentual no mês de dezembro
referente ao 13 0 salário.
2 INSS parte do Empregador
2.1 Confrontar a remuneração total com a quantidade e salário dos
funcionários;
2.2 Verificar se a aliquota aplicada é de 20% sobre o total da
remuneração da empresa de acordo com a tabela da previdência social;
2.3 Verificar calculo dos impostos;
2.4 Observar calendário de recolhimento fiscal;
2.5 Verificar pontualidade no pagamento dos impostos;
2.6 Verificar se através da guia de recolhimento — GPS foi pago o
valor correto;
2.7 Observar se as guias de pagamento estão arquivadas em local
devido e protegidas;
2.8 Analisar o livro da escrita fiscal.
2.9 Observar se foi calculado o percentual no mês de dezembro
referente ao 13 0 salário.
3. Contribuição de Terceiros

3.1 Confrontar a remuneração total com a quantidade e salário dos
funcionários;
3.2 Verificar em qual tipo de atividade a empresa se enquadra;
3.3 Verificar se a aliquota aplicada é de 5,8% sobre o total da
remuneração da empresa está de acordo com a tabela da Previdência
Social;
3.4 Verificar calculo dos impostos;
3.5 Observar calendário de recolhimento fiscal;
3.6 Verificar pontualidade no pagamento dos impostos;
3.7 Verificar se através da guia de recolhimento — GPS foi pago o
valor correto;
3.8 Observar se as guias de pagamento estão arquivadas em local
devido e protegidas;
3.9 Analisar o livro da escrita fiscal.

Executado por

Comentários/
Observações
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4. FGTS

4.1 Confrontar a remuneração total com a quantidade e salário dos

funcionários;
4.2 Verificar se a alíquota aplicada está de acordo com a legislação,
8% para o Fundo de Garantia e 0,5% para a Contribuição Social;
4.3 Verificar cálculo dos impostos;
4.4 Observar se os depósitos estão sendo vinculados, através do
número do PIS, na conta da Caixa Econômica Federal referente a cada

funcionário;
4.5 Observar calendário de recolhimento fiscal;
4.6 Verificar pontualidade no pagamento dos impostos;
4.7 8.6 Verificar se através da guia de recolhimento - GEFIP foi pago
o valor correto;
4.8 Observar se as guias de pagamento estão arquivadas em local
devido e protegidas;
4.9 Analisar o livro da escrita fiscal;
4.10 Observar se foi calculado o percentual no Ines de dezembro
referente ao 13° salário.
5. IRRF
5.1 Confrontar a remuneração total tributada com os salários dos

funcionários que se enquadram na retenção deste imposto;
5.2 Verificar se o cálculo do imposto está considerando as deduções
pennitidas por lei;
5.3 Verificar a tabela de incidência do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço;
5.4 Verificar se as aliquotas aplicadas estão de acordo com a
incidência da tabela do Imposto de Renda Retido na Fonte;
5.5 Verificar cálculo dos impostos;
5.6 Observar calendário de recolhimento fiscal;
5.7 Veri fi car pontualidade no pagamento dos impostos;
5.8 Verificar se através da guia de recolhimento - DARF foi pago o
valor correto;
5.9 Observar se as guias de pagamento - DARF estão arquivadas em
local devido e protegidas;
5.10 Analisar o livro da escrita fiscal;
5.11 Observar se foi calculado o percentual no mês de dezembro
referente ao 13° salário das pessoas que atingem os indices do quadro
01.
6. Contribuição Sindical
6.1 Verificar se foi descontado o valor referente A. um dia trabalhado
da folha de pagamento no mês de março dos funcionários já

contratados antes deste período;
6.2 Verificar na folha de pagamento dos funcionários contratados após
o Ines de março e que ainda não tenham sido descontados, se
contribuiu após a contratação;
6.3 Verificar se a somatória do desconto da folha de pagamento dos
funcionários 6 igual ao repassado para os respectivos sindicatos;
6.4 Conferir guia de pagamento;
6.5 Observar se os comprovantes de pagamento estão arquivados em

local devido e protegido.

_
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7. Vale Transporte
7.1 Conferir quais os funcionários optaram em receber vale-transporte;
7.2 Verificar se esta sendo descontado dos funcionários optantes pelo
vale-transporte no máximo 6% dos seus rendimentos;
7.3 Observar se o vale-transporte 6 entregue a cada 30 dias;
7.4 Verificar os recebidos assinados pelos funcionários como
receberam o vale-transporte referente ao devido período;
7.5 Observar se os funcionários assinaram o comprovante de
recebimento do vale-transporte;
7.6 Observar se os comprovantes estão arquivados em local devido e
protegidos.
8. Vale Refeição
8.1 Verificar se a empresa esta inscrita no Programa de Alimentação
do Trabalho — PAT;
8.2 Verificar se 6 a empresa que fornece ou se é descontado parte do
valor do salário dos funcionários;
8.3 Analisar se o valor descontado dos funcionários esta de acordo
com a porcentagem ou taxa determinada pela empresa;
8.4 Observar se o vale-refeição é entregue a cada 30 dias;
8.5 Observar se os funcionários assinaram o comprovante de
recebimento do vale-refeição;
8.6 Observar se os comprovantes estão arquivados em local devido e
protegidos.
9. Faltas injustificadas
9.1 Observar o Livro de Inspeção do Trabalho para verificar se
ocorreu alguma falta sem justificativa naquele Ines;
9.2 Calcular proporcionalmente ao seu salário o valor correspondente
as faltas ocorridas;
9.3 Analisar se os valores descontados estão de fato correspondendo
ao valor devido pelo funcionário;
9.4 Observar se estas faltas não interferiram nas ferias do funcionário.
10. Pensão alimentícia
10.1 Verificar se o valor descontado do funcionário 6 o determinado
pelo Juiz;
10.2 Observar se os valores estão sendo repassados para pessoa
destinada a receber a pensão;
10.3 Confrontar valores descontados com valores repassados;
10.4 Observar se os comprovantes estão arquivados em local devido e
protegidos.

QUADRO 5: PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA SE AUDITAR OS

DESCONTOS/TRIBUTOS

Com os procedimentos mencionados na quadro 5 a empresa poderá observar se os
descontos/tributos estão sendo apurados conforme a legislação pertinente a determinado
assunto perante as leis trabalhistas, podendo também através desta análise perceber erros não
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perceptíveis no dia-a-dia, até mesmo na base de calculo dos imposto, fazendo com que a
empresa corrija as não-conformidades antes mesmo de uma fiscalização.

0 quadro 6 apresenta os procedimentos de auditoria para se auditar as exigências legais

relativas a folha de pagamento.
Procedimentos

Executado por

Comentários/
Observações

1. Livro de Inspeção do Trabalho

1.1 Verificar se a empresa tem o livro de inspeção do trabalho;
1.2 Analisar se todos os funcionários obrigados a assinar o livro estão
cumprindo seus horários de acordo com o contrato de trabalho;
1.3 Observar se os livros estão arquivados em local devido e
protegidos.
2. CAGED

2.1 Verificar se até o dia sete de cada mês é entregue a declaração com
a relação dos funcionários admitidos e demitidos;
2.2 Verificar se existe alguma declaração pendente;
2.3 Confrontar relação de funcionários admitidos e demitidos com as
declarações jkefetuadas;
2.4 Observar se os recibos de entrega da declaração estão arquivados
em local devido e protegidos.
3. RAIS

3.1 Verificar se é feita a declaração anualmente referente ao
PIS/PASEP, INPS e FGTS no prazo determinado;
3.2 Verificar se existe alguma declaração pendente;
3.3 Confrontar guias de pagamento do PIS/PASEP, INPS e FGTS com
as declaradas na RAIS;
3.4 Observar se os recibos de entrega da declaração estão arquivados
em local devido e protegidos.
4. DIRE

4.1 Verificar se é feita a declaração anualmente referente as retenções
do Imposto de Renda Retido na Fonte no prazo determinado;
4.2 Verificar se existe alguma declaração pendente;
4.3 Confrontar os valores descontados dos funcionários com os valores
declarados na DIRF;
4.2 Observar se os recibos de entrega da declaração estão arquivados
em local devido e protegidos.
5 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

5.1 Verificar se todos os funcionários admitidos, demitidos, que
mudaram de função e retornaram ao trabalho fizeram o exame periodo
de saúde com o médico do trabalho;
5.2 Verificar se os funcionários fazem o exame periódico com o
médico do trabalho;
5.3 Observar se os comprovantes de consulta dos funcionários estão
arquivados em local devido e protegidos.

QUADRO 6: PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA SE AUDITAR AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS
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Com os procedimentos mencionados no quadro 6 a empresa poderá observar se as
exigências legais estão sendo cumpridas conforme a legislação pertinente a determinadas
exigências das leis trabalhistas, podendo também, por meio dessa análise perceber nãoconformidades, podendo corrigir os procedimentos antes mesmo de uma fiscalização.

Após a verificação dos procedimentos de auditoria o auditor apresentará através do
relatório de auditoria como foram conduzidos os exames e expressará sua opinião através dos
resultados obtidos na verificação dos fatos. 0 relatório de auditoria tem por objetivo expressar
opinião sobre as propriedades da folha de pagamento e se estas representam efetivamente, o
determinado pela legislação trabalhista.

0 parecer de auditoria é o instrumento pelo qual o auditor expressa sua opinião, em
obediência as normas de auditoria. Após a realização de todo o trabalho de campo, reunindo
provas e evidências sobre a folha de pagamento, é que o auditor determina seu entendimento
sobre a representatividade e o conjunto dos mesmos. Seu exame de campo, concluído por
intermédio de programa de trabalho, o leva a obtenção de informação e fatos que determinam
seu posicionamento, pesando e medindo efeitos decorrentes das informações obtidas. A
emissão do parecer é onde o auditor expõe sua compreensão sobre os fatos analisados e
resumidamente coloca-os de modo que apresente uma noção exata dos trabalhos que realizou
e o que concluiu.

0 auditor também poderá fazer uma carta de recomendação, onde poderá identificar as
ineficiências encontradas em termos de controle interno na elaboração da folha de pagamento
que possam ser de interesse do empregador.
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este capitulo apresenta as conclusões relativas ao presente trabalho a partir dos objetivos
geral e especifico a que este estudo se propôs.

O objetivo deste trabalho foi verificar quais os procedimentos de auditoria necessários
para se auditar a área de departamento de pessoal com enfoque na folha de pagamento da
empresa utilizada como base para a elaboração do estudo de caso, evidenciando os
procedimentos mínimos para se auditar a folha de pagamento (proventos, descontos

e

exigências legais) de acordo com as conformidades exigidas pela legislação.

Para realização deste trabalho primeiramente foi identificada a Legislação Trabalhista
pertinente A. elaboração da folha de pagamento, seguidamente observou-se os procedimentos
efetuados pela empresa para a elaboração da folha de pagamento e, por Ultimo, identificou-se
os procedimentos mínimos para se auditar a folha de pagamento da empresa.

A intenção principal deste trabalho é demonstrar os procedimentos mínimos necessários
para se auditar a folha de pagamento, visando buscar através da auditoria uma noção para o
empregador dos fatos gerados pelo departamento de pessoal, verificando se os procedimentos
na folha de pagamento estão sendo eficazes ou não, permitindo fazer acertos antes que
aconteça uma fiscalização trabalhista.

A auditoria pode trazer grandes benefícios para a empresa, desde que o empregador
forneça todos os dados, sem exceção, para que o auditor possa fazer um levantamento exato
dos fatos ocorridos, possibilitando dessa forma uma conclusão com mais exatidão

e
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eficiência, permitindo também a correção dos procedimentos com maior excedo. Este tipo de
procedimento necessita de profissionais qualificados da area de auditoria trabalhista, para que
seja um trabalho de qualidade e com exatidão, permitindo uma maior confiabilidade perante o
empregador, reduzindo ao máximo as possibilidades de não-conformidades.

Diante das considerações apresentadas, recomenda-se para faturas pesquisas a aplicação
deste estudo na pratica, simulando uma auditoria interna nos tributos incidentes sobre a folha
de pagamento em termos monetários exigidos por lei e confrontando-os aos valores
declarados.

Recomenda-se ainda, pesquisar as particularidades da area de departamento pessoal de
outros seguimentos do mercado e verificar quais os procedimentos de auditoria no que refere
a recrutamento, seleção, treinamento, cadastro, avaliação, promoção e os casos de licença.
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