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RESUMO 

 

 

A auditoria surgiu no período da Revolução Industrial e consiste na análise e na conferência de 
procedimentos internos das organizações, quanto à correta aplicação de normas contábeis, leis 
trabalhistas e demais exigências legais. Desde o seu surgimento, vem evoluindo, tornando-se uma 
ferramenta de gestão indispensável. Pode ser interna, quando realizada por auditor contratado pela 
empresa, ou externa, quando contratado auditor independente ou empresa de auditoria. A auditoria 
de Recursos Humanos (RH) é a modalidade de auditoria operacional, interna ou externa, que analisa 
procedimentos relacionados à gestão de pessoal de uma organização. A correta aplicação da 
auditoria de RH resulta em resultados favoráveis para as entidades, tornando mais eficazes os 
processos de recrutamento e com isso, resultando na contratação de profissionais que realmente 
contribuam para o cumprimento das metas e objetivos da empresa. Auxilia na diminuição da 
formação de passivos trabalhistas, que se formam pela execução de procedimentos de forma errada, 
tornando a empresa alvo de processos judiciais demandados por colaboradores desligados das 
organizações. Assim, a auditoria de RH é relevante para a organização como um todo, de forma 
especial para a contabilidade, na medida em que diminui os custos com capital humano; e para a 
administração de RH, na medida em que contribui para o cumprimento do programa de gestão das 
organizações. Também há autores que esboçam sobre a Auditoria Trabalhista, sendo quase um 
sinônimo da Auditoria de RH, porém com foco mais voltado para os procedimentos do departamento 
de pessoal, do que para a gestão de políticas internas de RH. O auditor é papel fundamental nos 
trabalhos de auditoria, ele precisa ser um profissional com vasto conhecimento nas áreas contábeis, 
do direito, da economia e demais áreas afins; deve ser ético e agir com responsabilidade. Concluiu-se 
que a Auditoria de RH/ Auditoria Trabalhista é imprescindível para qualquer empresa, como 
ferramenta de gestão, de autofiscalização e prevenção, evita punições e ações judiciais, contribui 
assim, para a diminuição da formação de passivos e resguarda a organização de ter que 
desembolsar de seu caixa valores que podem ser evitados; fortalece seu capital humano por meio da 
confiança. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, realizada em livros e em artigos 
científicos, pesquisas e monografias disponibilizadas na internet. 
 
Palavras-Chave: Auditoria. Auditoria de Recursos Humanos. Passivos trabalhistas. Administração de 
Recursos Humanos. Auditoria trabalhista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The audit came the period of the Industrial Revolution and consists in analyzing and conference 
procedures of organizations, as the correct application of accounting standards, labor laws and other 
legal requirements. Since its inception, it has evolved to become an indispensable management tool. 
It can be internal, when performed by an auditor hired by the company, or external, when hired an 
independent auditor or audit firm. The audit of Human Resources (HR) is the mode of operating, 
internal or external audit, which analyzes procedures related to personnel management of an 
organization. The correct application of HR audit results in favorable results for the entities, making 
more effective recruitment and thus, resulting in the hiring of professionals who truly contribute to 
achieving the goals and objectives of the company. Helps to reduce the formation of labor liabilities, 
which are formed by running wrongly procedures, making the target company from lawsuits 
demanded by employees leaving the organization. Thus, the HR audit is relevant to the organization 
as a whole in a special way for accounting, in that lowers human capital costs; and HR administration, 
as it contributes to the fulfillment of the organizations management program. There are also authors 
who outline on the Labor Audit, almost a synonym of HR audit, but more oriented focus to the 
procedures of the personnel department, than for the management of internal HR policies. The 
auditor's key role in the audit work, it needs to be a professional with vast knowledge in the financial 
areas of law, economics and other related fields; must be ethical and act responsibly. It was 
concluded that the HR Audit / Audit Labour is essential for any company, as a management tool, auto 
inspection and prevention, avoids penalties and lawsuits, thereby contributing to the reduction of the 
formation of liabilities and protects the organization from having to shell out their cash values that can 
be avoided; strengthen its human capital through trust. The methodology used was the bibliographical 
survey in books and scientific articles, surveys and monographs available on the internet. 
 
Keywords: Audit. Audit of Human Resources. Labor liabilities. Human Resource Management. Labor 
audit. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No mundo atual, onde cada vez mais as empresas buscam maneiras de 

aumentar seu lucro, erros e fraudes afetam negativamente o patrimônio das 

organizações. Para evidenciar e prevenir esses erros e fraudes, é que existe a 

auditoria, fundamental para a manutenção sólida de empresas em um mercado cada 

vez mais competitivo. 

A auditoria contábil/financeira verifica os procedimentos e demonstrações 

contábeis das entidades. Além dessa modalidade destaca-se a auditoria de 

Recursos Humanos (RH), uma peça fundamental para a gestão de recursos 

humanos como um todo, na medida em que trabalha com as políticas internas de 

gestão de RH, apontando falhas, sugerindo formas de aperfeiçoamento e soluções, 

seja no processo de planejamento da administração de RH, ligado a tudo aquilo que 

envolve a gestão de pessoal, seja em procedimentos cotidianos do departamento de 

pessoal, conferindo processos que vão desde a admissão até a demissão de 

funcionários.  

A auditoria de RH é reconhecida por alguns autores como Auditoria 

Trabalhista. Quando assim denominada, esta auditoria está mais voltada para os 

procedimentos trabalhistas em si, deixando um pouco de lado a gestão de RH e 

suas políticas internas. A Auditoria de RH/Auditoria Trabalhista assume também os 

papéis de prevenção e de autofiscalização da organização. 

Desta forma, a Auditoria de RH/Auditoria Trabalhista, também é relevante 

para a contabilidade, pois, ao adotá-la, a organização passa a prevenir despesas 

com pessoal. Com a identificação de falhas e adoção de formas para melhorias na 

gestão de RH, é possível contratar colaboradores com perfis mais favoráveis a 

entidade, consequentemente, auferirá melhores resultados monetários. Além disso, 

auxilia na prevenção e na diminuição de passivos trabalhistas ocultos, significando 

uma economia com processos judiciais, demandados por colaboradores desligados 

da organização. (MARTINS et al. 2009).  

 Nesse sentido, para este trabalho foram formulados os seguintes problemas: 

Como é definida a modalidade de auditoria em Recursos Humanos/Auditoria 

Trabalhista? Qual o seu objetivo e sua relevância para as organizações? 
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Como justificativa para esta pesquisa, deve-se considerar os muitos erros e 

falhas que envolvem os procedimentos de RH nas organizações e que podem ser 

evitados e corrigidos por meio de auditoria. Ao se evitar, ou identificar, e corrigir 

esses erros, o lucro tende a aumentar. Sendo assim, a pesquisa serve como uma 

forma de evidenciar a relevância da Auditoria de RH/ Auditoria Trabalhista, na 

medida em que favorece a gestão, evitando despesas com pessoal, seja devido a 

cálculos errôneos, falhas na aplicação de leis trabalhistas, procedimentos de 

recrutamento e seleção não adequados para a organização, seja como assume seu 

papel de autofiscalização e preventivo dentro das empresas. 

O objetivo foi expor sobre a Auditoria de Recursos Humanos/ Auditoria 

Trabalhista, evidenciando sua importância para as organizações. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que foi dividida em três 

capítulos. No primeiro, foi abordado a evolução da auditoria, seus conceitos e 

classificações. Já no segundo, foi estudado a Auditoria de Recursos Humanos, 

evidenciando sua relação com a gestão de RH e com a contabilidade. E no terceiro, 

foi mostrado outro conceito de Auditoria de RH, a Auditoria Trabalhista, sendo ainda   

apresentado o perfil do profissional auditor. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA AUDITORIA  

 

A auditoria se desenvolveu ao longo de uma história onde outras ciências 

contribuíram para sua solidificação. 

“O surgimento e a evolução das teorias e práticas de auditoria se confundem 

com o desenvolvimento das ciências econômicas, contábeis e da administração, e 

com o processo da Revolução Industrial iniciado no século XIX.” (ARAÚJO; 

ARRUDA; BARRETTO, 2008, p. 9). 

 

A auditoria surgiu primeiramente na Inglaterra, pois como era a dominadora 
dos mares e controladora do comércio mundial, foi a primeira a possuir 
grandes companhias de comércio e também a primeira a criar a taxação do 
imposto de renda, baseados nos lucros das empresas. (GOMES; ARAÚJO; 
BARBOZA, 2009, p. 3). 

 

A auditoria, desde sua origem, está intrinsicamente ligada com a 

contabilidade. Não há como separar uma da outra, pois se complementam entre si.  

Para Crepaldi (2002, p. 90): 

 

O primeiro auditor provavelmente foi um proficiente guarda-livros, a serviço 
de mercador italiano do século XV ou XVI que, pela reputação de sua 
sabedoria técnica, passou a ser consultado por outros sobre a escrituração 
de suas transações. Supõe-se que a auditoria estabeleceu-se como 
profissão distinta da atividade contábil para um único usuário no momento 
em que o especialista em escrituração deixou de praticá-la para assessorar 
os demais especialistas e mercadores, transformando-se em consultor 
público liberal. 

 

A partir de então, passou à haver certa noção do papel que o auditor executa 

hoje, que consiste em analisar o trabalho feito por outros contadores e profissionais  

de setores administrativos, indicando erros e eventuais falhas, sendo uma espécie 

de consultor público para corrigir falhas e prestar orientação para melhor gestão de 

dados. 

A auditoria surgiu em um momento onde o controle de patrimônio necessitava 

da confirmação de mais um profissional quanto a sua autenticidade, para dar maior 



11 
 

segurança sobre a real situação patrimonial. É o que mostra o entendimento de 

Araújo, Arruda e Barretto (2008, p. 10): 

A fim de resgatar a origem da auditoria como atividade profissional, pode-se 
dizer que o seu surgimento e desenvolvimento estão diretamente ligados à 
relação de propriedade e capital, sendo provável a ocorrência das seguintes 
fases hipotéticas: a acumulação de riqueza pelo homem, formando 
patrimônio; a distância entre o proprietário e seu patrimônio; a guarda do 
patrimônio por terceiros; a necessidade de controle; a necessidade de se 
obterem informações e de se confirmar a adequação dessas informações e 
de se confirmar a adequação dessas informações; por fim, a necessidade 
de se obter uma opinião independente. 
 

Assim, a auditoria está presente há muito tempo como forma de confirmação 

de dados, funcionando como um método para visualizar erros e corrigi-los. 

Significando uma nova opinião, agora sem vínculo com a do autor das informações 

prestadas. 

“A Holanda também foi um dos países pioneiros no exercício profissional, 

tendo o Instituto Holandês de Contadores Públicos sido fundado em 1894”. 

(FRANCO; MARRA, 2001, p. 40). 

Através do desenvolvimento do capitalismo, a partir de 1900, a profissão 

auditor ganhou maior impulso, se consolidando como uma profissão propriamente 

dita. (ATTIE, 1984). 

Com o desenvolvimento do capitalismo, companhias começaram a necessitar 

de auditoria para negociar suas ações na Bolsa de Valores. É o que argumenta Attie 

(1984, p. 34): 

 

Em 1934, com a criação do Security and Exchange Comission nos Estados 
Unidos, a profissão de auditoria criou novo estímulo, pois as companhias 
que transacionavam ações na Bolsa de Valores foram obrigados a utilizar-
se dos serviços de auditoria, para dar maior fidedignidade às suas 
demonstrações financeiras. 

 

Araújo, Arruda e Barretto (2008) citam que, para responder se os relatórios 

apresentavam informações adequadas e de credibilidade, tornou-se necessário o 

trabalho do profissional auditor contábil, responsável por emitir opinião sobre a 

adequação de informações. 

Conforme Crepaldi (2002), a auditoria foi formalmente organizada no Brasil 

em 26 de março de 1957, com a criação do Instituto dos Contadores Públicos do 

Brasil, com sede em São Paulo. O reconhecimento oficial só se deu em 1968, com 

ato de reconhecimento encabeçado pelo Banco Central do Brasil. Logo em seguida, 
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em 1972, aconteceu a regulamentação da auditoria, por meio do Banco Central 

juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, sendo criado o Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil, responsável pela classe profissional. 

Segundo Attie (1998, p. 29): 

 

As principais influências que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria 
no Brasil foram: 
a. filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras; 
b. financiamento de empresas brasileiras através de entidades 

internacionais; 
c. crescimento das empresas brasileiras e necessariamente de                                                                                                                                         

descentralização e diversificação de suas atividades econômicas; 
d. evolução do mercado de capitais; 
e. criação das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do 

Brasil em 1972; e 
f. criação da Comissão de Valores Mobiliários e da Lei das Sociedades 

Anônimas em 1976. 

 

Em 1984, a Comissão de Valores Mobiliários (CMV), emitiu Instrução nº38, 

que dispunha sobre auditoria externa: evidenciava que o auditor deveria ser 

independente, sem relação com a companhia auditada; continha instruções sobre 

deveres e responsabilidades do auditor em aplicar as normas de auditoria, verificar 

garantias em caso de emissão de debêntures, observar atos praticados pela 

companhia em desacordo com a legislação, etc. (ALMEIDA, 1996). 

Desta maneira, a auditoria no Brasil é algo relativamente novo, surgindo para 

suprir as mesmas necessidades de sua criação na Inglaterra, servindo para 

autenticar informações. 

A evolução histórica da auditoria pode ser definida da seguinte forma: 

 

Quadro 1 – Evolução histórica da auditoria. 
 

Datas Fatos 

? Desconhecida a data de início da atividade de auditoria. 

1314 Criação do cargo de auditor do Tesouro na Inglaterra. 

1559 Sistematização e estabelecimento da auditoria dos pagamentos a 
servidores públicos pela Rainha Elizabeth I. 

1880 Criação da Associação dos Contadores Públicos Certificados (Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales), na Inglaterra. 
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1886 Criação da Associação dos Contadores Públicos Certificadores (AICPA), 
nos Estados Unidos. 

1894 Criação do Instituto Holandês de Contadores Públicos. 

1934 Criação do Security anda Exchange Commission (SEC), nos Estados 
Unidos. 

Fonte: (ATTIE, 1998, p. 28). 

 

Observa-se que a evolução da auditoria segue uma ordem cronológica que, 

passo a passo, contribuiu para que se chegasse no que é hoje. 

Para Crepaldi (2002, p. 97): 

 

O surgimento e o processo da auditoria verificaram-se, em todos os países 
do mundo, como consequência dos seguintes fatores: 

 o crescimento de empresas, cuja complexidade e ramificações tornam 
impossível aos administradores controlar todos os atos de seus 
subordinados; 

 o aparecimento, cada vez em maior número, das sociedades abertas; 

 a utilização, sempre crescente, de capitais de terceiros por parte das 
empresas, principalmente de financiamentos de entidades particulares e 
empréstimos junto ao público; 

 o crescimento da importância do imposto de renda – baseado no 
resultado do exercício – na receita pública de muitos países; 

 o controle, cada vez maior, do Poder Público, sobre as empresas 
particulares e entidades que exercem atividades relacionadas com o 
interesse público. 

 

Nota-se que o Poder Público quer ter controle das empresas para evitar a 

sonegação de tributos. Desta forma, a auditoria torna-se essencial neste processo 

de controle, sendo uma ferramenta para o Estado verificar o recolhimento de tributos 

por parte do devedor. 

Conforme Franco e Marra (2001, p. 39): 

 

As mesmas causas responsáveis pelo surgimento da auditoria são hoje 
determinantes de sua extraordinária evolução. A grandeza econômica e 
comercial da Inglaterra e da Holanda, em fins do século passado, bem 
como dos Estados Unidos, onde hoje a profissão é mais desenvolvida, 
determinou a evolução da auditoria, como consequência do crescimento 
das empresas, do aumento de sua complexidade e do envolvimento do 
interesse da economia popular nos grandes empreendimentos. 

 

Dessa forma, a auditoria exerceu para o Estado um meio para evitar a 

sonegação de impostos, advindos do processo de desenvolvimento da economia, 

impulsionada pelo comércio da Inglaterra e Holanda. 
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1.1 Conceito e Classificação da Auditoria 

 

Segundo Crepaldi (2002, p. 23): “pode-se definir auditoria como o 

levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, 

operações, rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade”. 

Franco e Marra (2001, p. 28) tem o seguinte entendimento sobre o conceito 

de auditoria:  

 

A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, 
inspeções e obtenção de informações e confirmações, internas e externas, 
relacionados com o controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão 
desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes. Os 
exames são efetuados de acordo com as normas de auditoria usualmente 
aceitas e incluem os procedimentos que os auditores julgarem necessários, 
em cada circunstância, para obter elementos de convicção, com o objetivo 
de comprovar se os registros contábeis foram executados de acordo com 
princípios fundamentais e normas de contabilidade e se as demonstrações 
contábeis decorrentes refletem adequadamente a situação econômico-
financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo e outras 
situações nelas demonstradas. 

 

Como visto, a auditoria se baseia em uma infinidade de documentos e 

registros para chegar a informações precisas a respeito do que foi analisado nas 

empresas, necessitando das mais variadas fontes para chegar a uma conclusão.  

“Consiste em controlar as áreas-chaves nas empresas a fim de evitar 

situações que propiciem fraudes, desfalques e subornos, por meio de testes 

regulares nos controles internos específicos de cada organização”. (CREPALDI, 

2002, p. 23). 

A auditoria classifica-se sob três diferentes aspectos, sendo eles: quanto ao 

campo de atuação, quanto à forma de realização e quanto ao objetivo dos trabalhos. 

Quanto ao campo de atuação, pode ser pública ou privada. Quanto à forma de 

realização, pode ser interna ou externa. E quanto ao objetivo dos trabalhos, pode 

ser: contábil e financeira, operacional ou integrada. (ARAÚJO; ARRUDA; 

BARRETTO, 2008). 

Para Araújo, Arruda e Barretto (2008), a auditoria, quando privada, realiza-se 

no âmbito das empresas da iniciativa privada, podendo ser realizada por auditores 

internos ou externos. Já a auditoria pública é aquela voltada aos entes da 

administração pública, geralmente realizada por entidades fiscalizadoras, como o 

Tribunal de Contas e Controladorias.  
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Almeida (1996) esboça as principais diferenças entre o profissional auditor 

interno e o externo, conforme o Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 – As principais diferenças entre o auditor interno e o auditor externo. 
 

Auditor interno 
 é empregado da empresa auditada; 
 menor grau de independência; 
 executa auditoria contábil e 

operacional; 
 os principais objetivos são: 

 verificar se as normas 
internas estão sendo 
seguidas; 

 verificar a necessidade de 
aprimorar as normas internas 
vigentes; 

 verificar a necessidade de 
normas internas;  

 efetuar auditoria das diversas 
áreas das demonstrações 
contábeis e em áreas 
operacionais; 

  maior volume de testes (tem maior 
tempo na empresa para executar os 
serviços de auditoria). 

 
 

Auditor externo 
 não tem vínculo empregatício com a 

empresa auditada; 
 maior grau de independência; 
 executa apenas auditoria contábil; 
 o principal objetivo é emitir um 

parecer ou opinião sobre as 
demonstrações contábeis, no sentido 
de verificar se estas refletem 
adequadamente a posição 
patrimonial e financeira, o resultado 
das operações e as origens e 
aplicações de recursos da empresa 
examinada. Também, se esses 
demonstrações foram elaboradas de 
acordo com os princípios contábeis e 
se esses princípios foram aplicados 
com uniformidade em relação ao 
exercício social anterior; 

 menor volume de testes, já que o 
auditor está interessado  em erros 
que individualmente ou 
cumulativamente possam alterar de 
maneira substancial as informações 
das demonstrações contábeis. 

Fonte: (ALMEIDA, 1996, p. 26). 

 

Crepaldi (2002, p. 39) afirma que a auditoria interna “Constitui o conjunto de 

procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia 

dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e 

operacionais da entidade”. 

Na auditoria interna, o vínculo trabalhista do auditor com a empresa auditada 

deve ser um mero detalhe para que seu trabalho possa ser executado com 

independência, resultando em um trabalho íntegro, acima de qualquer interesse 

pessoal por parte dos administradores da empresa. (FRANCO; MARRA, 2001). 

Já a auditoria externa é definida como um conjunto de técnicas com objetivo 

de verificar a correta aplicação das normas contábeis e procedimentos. É feita de 

forma independente, com profissional contratado por meio de contrato de prestação 

de serviços. (CREPALDI, 2002). 
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Franco e Marra (2001, p. 218) citam o seguinte sobre a independência da 

auditoria externa: 

 

A independência do auditor externo deve ser absoluta e jamais poderá 
aceitar imposições da empresa quanto ao procedimento que deverá adotar 
para a realização da auditoria, nem quanto às conclusões a que deve 
chegar. Somente ele deve julgar a extensão e a profundidade que deve dar 
ao exame, bem como a procedência e a validade das provas, para tirar suas 
conclusões e oferecer seu parecer final sobre a matéria examinada. Essa 
independência do auditor externo exige grande preparo cultural e técnico, 
bem como sólida formação moral. 

 

Lima (2008, p.17) ressalta que a auditoria externa não supre a necessidade 

de uma auditoria interna: 

 

É importante frisar que a existência de auditoria externa não elimina a 
necessidade da auditoria interna e tampouco a recíproca é verdadeira, já 
que suas funções e objetivos são diferentes. Entretanto, um trabalho 
conjugado entre as auditorias pode ser por ambas utilizadas para se evitar a 
duplicidade do trabalho.  

 

Sendo assim, auditoria interna é a auditoria realizada pelo próprio funcionário, 

por isso sua atuação não é tão livre, pois o mesmo é vinculado à empresa. Já a 

auditoria externa, executada por profissional liberal contratado ou por órgão 

fiscalizador, é desvinculada, sendo seu parecer independente.  

 

 

1.2 Objeto e Objetivo da Auditoria  

 
Para Franco e Marra (2001, p. 31), o objeto da auditoria é definido da 

seguinte forma: 

 

O objeto da auditoria é o conjunto de todos os elementos de controle do 
patrimônio administrado, os quais compreendem registros contábeis, 
papéis, documentos, fichas, arquivos e anotações que comprovem a 
veracidade dos registros e a legitimidade dos atos da administração, bem 
como sua sinceridade na defesa dos interesses patrimoniais. A auditoria 
pode ter por objeto, inclusive, fatos não registrados documentalmente, mas 
relatados por aqueles que exercem atividades relacionadas com o 
patrimônio administrado, cuja informação mereça confiança, desde que tais 
informações possam ser admitidas como seguras pela evidência ou por 
indícios convincentes.  
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A auditoria baseia-se também em informações fora da empresa. A 

confirmação de dados pode ser feita com informações de dados fornecidos por 

terceiros. (CREPALDI, 2002). 

Já o objetivo da auditoria pode ser definido em poucas palavras, sendo o 

processo pelo qual o profissional auditor pode se certificar da veracidade dos 

registros apresentados pela empresa, confrontando dados, analisando 

demonstrações, investigando e fazendo tudo o que for necessário para chegar a 

confirmação da veracidade ou não daquilo que está registrado. (CREPALDI, 2002). 

 

 

1.3 Papéis de Trabalho 

 
Durante os procedimentos de auditoria, o auditor segue uma sequência lógica 

para verificar os documentos e registros que interessam para seu trabalho. Para 

facilitar o trabalho de auditoria, são utilizados os papéis de trabalho, montado de 

acordo com o estilo profissional auditor. É o que explica Attie (1998). Segundo o 

autor, os papéis de trabalho são compostos por vários formulários que indicam um 

caminho a ser seguido durante a execução dos trabalhos. A elaboração dos papéis 

de trabalho é feita pelo auditor seguindo o perfil do profissional, devendo pautar-se 

em ser completo, objetivo, conciso e lógico.  

Para Franco e Marra (2001, p. 322): 

 

A finalidade principal dos papéis de trabalho do auditor é a de servir como 
base e sustentação da opinião do auditor. Eles constituem o testemunho do 
trabalho que o auditor efetuou, a forma como foi realizado esse trabalho e 
registram e documentam as conclusões a que o auditor chegou. Os papéis 
de trabalho do auditor contêm todas as informações conseguidas no curso 
dos exames, muitas vezes de forma sucinta, mas sempre clara. O conjunto 
das informações demonstra, ou não, que o auditor cumpriu as normas de 
auditoria geralmente adotadas e aplicou os procedimentos de auditoria na 
extensão e profundidade suficientes para permitir externar sua opinião. Para 
que essa finalidade seja alcançada, será necessário cumprir um programa 
de auditoria adequado ao tipo de trabalho que o auditor está executando. 

 

Desta forma, os papéis de trabalho são de fundamental importância para os 

trabalhos de auditoria, auxiliando o auditor a cumprir e sanar suas indagações a 

respeito do que se tem que analisar. 
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1.4 Normas de Auditoria 

 

A auditoria se estrutura seguindo técnicas padronizadas que dão maior 

segurança e qualidade nos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos 

profissionais auditores. É o refere Attie (1998, p. 55):  

 

Como acontece em todas as profissões, na auditoria também foram 
estabelecidos padrões técnicos que objetivam qualificação na condução dos 
trabalhos de auditoria e garantir 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. 

 

Franco e Marra (2001, p. 56) expressam que: 

 

Por normas de auditoria são entendidas as regras estabelecidas pelos 
órgãos reguladores da profissão contábil, em todos os países, com o 
objetivo de regulação e diretrizes a serem seguidas por esses profissionais 
no exercício de suas funções. Elas estabelecem conceitos básicos sobre as 
exigências em relação à pessoa do auditor, à execução de seu trabalho e 
ao parecer que deverá ser por ele emitido.  

 

Segundo Attie (1998), as normas de execução dos trabalhos e as do parecer 

dos auditores independentes são reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, através de Resolução CFC nº 700, de 24 de abril de 1991. 

 

No âmbito internacional, Federação Internacional de Contadores (IFAC), 
órgão constituído em 1977 e que congrega mais de 100 países de todo o 
mundo, inclusive o Brasil, está empenhada em emitir pronunciamentos, 
através de sua Comissão de Normas Internacionais de Auditoria, contendo 
orientações, aos países-membros, relativas a normas e procedimentos de 
auditoria. Esses procedimentos, que constituem recomendações a serem 
seguidas pelos países-membros não conflitam com as normas já existentes 
na maioria dos países, por tratar-se de guias de orientação, bastante gerais, 
as quais, entretanto, têm o mérito de confirmar normas e procedimentos já 
em uso em muitos países e harmonizar a estrutura profissional nos vários 
países que adotarem tais recomendações. (FRANCO; MARRA, 2001,         
p. 57). 

 

Há diferenças entre normas e procedimentos de auditoria. Os procedimentos 

se relacionam com as ações que precisam ser executadas; já as normas se referem 

a medidas de qualidade no ato de proceder as ações e objetivos. Porém, as normas 

não se referem somente as qualidades dos profissionais auditores, também dizem 
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respeito à avaliação pessoal pela análise efetuada e do relatório que foi emitido. 

(ATTIE, 1998). 

Desta forma, as normas atuam como meio para aperfeiçoar a qualidade dos 

serviços de auditoria. Com isso se torna instrumento que molda para melhor todas 

as atividades relacionadas à auditoria.  

 

 

1.5 Modalidades de Auditoria Interna 

 
Ao longo do desenvolvimento da auditoria, o foco das verificações foi sendo 

dividido. 

Segundo Gass (2008 apud LIMA, 2008), há várias modalidades de auditoria 

interna, descritas abaixo: 

a) Contábil/Financeira – prioriza as demonstrações financeiras, examina e 

avalia as partes que compõem registros, procedimentos dos demonstrativos, 

pautando–se nas leis contábeis e Princípios Fundamentais da Contabilidade. 

b) Operacional – tem como objetivo verificar se a empresa funciona de forma 

eficiente. O profissional auditor deverá avaliar as operações segundo objetivos 

definidos no plano tático ou operacional, confere a qualidade dos documentos 

impressos. 

c) Sistemas – Compreende o exame e avaliação de processos de 

desenvolvimento. Verifica os sistemas operacionais das entidades, abrangendo uma 

área de atuação importante da auditoria tanto para extrair informações, tanto para 

automatizar a auditoria interna na empresa. 

d) Qualidade – Analisa o quanto o cliente está disposto a pagar pelo produto 

que a empresa oferece. Trabalha para que a empresa ofereça produtos da mais alta 

qualidade, mas sem deixar de lado a realidade de preço que o cliente aceita pagar. 

e) Gestão – Utiliza técnicas que são executadas nas outras modalidades de 

auditoria interna, priorizando a avaliação de resultados dos exames feitos nas 

unidades das empresas. Confronta o plano de ação com as estratégias, 

identificando ameaças e oportunidades futuras. 

Essas modalidades de auditoria interna auxiliam na gestão das organizações, 

sendo uma forma de diminuir erros e aperfeiçoar avanços nos variados setores da 

empresa.                                                                                                        
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Portanto, auditoria de RH se enquadra na modalidade de auditoria interna 

operacional, mas também pode ser uma auditoria operacional externa, auxiliando na 

gestão das entidades, quando executada de forma correta. A referida modalidade 

será apresentada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2 AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Os Recursos Humanos constituem um capital muito importante para qualquer 

organização. Assim, a gestão de RH necessita de auditoria para dar maior respaldo 

as informações prestadas e apontar falhas que podem significar déficits monetários 

ou de capital humano para a empresa. 

Chiavenato (2009, p. 479) mostra que “A auditoria de RH é a análise das 

políticas e práticas de pessoal de uma organização e avaliação do seu 

funcionamento atual, seguida de sugestão para melhoria”. 

A auditoria de recursos humanos pode ser feita pelo próprio funcionário da 

empresa, auditor interno. Mas também pode ser contratado um profissional liberal do 

ramo para auditar o RH, o auditor externo. 

Petruf e Stefano (2013, p. 236) relatam a relevância da auditoria de RH 

quanto aos riscos trabalhistas nos procedimentos relacionados à contratação de 

funcionários: 

 

[...] os trabalhos de auditoria na área de recursos humanos auxiliam na 
prevenção de riscos trabalhistas para as empresas. Face às diversas 
formas de contratação de colaboradores, leis trabalhistas, trabalho dos 
sindicatos de classe, cálculos trabalhistas e rotinas de pessoal, as 
empresas precisam estar atentas às mudanças e seguir todos os 
procedimentos necessários ao fiel cumprimento da legislação trabalhista.  

 

Conferir o desempenho e os resultados são formas para assegurar uma 

colaboração ativa do departamento de RH com as políticas de responsabilidade 

social. A auditoria de RH tem como finalidade de maior relevância, mostrar de que 

maneira o programa está sendo executado, a fim de identificar e encontrar práticas e 

condições que não são favoráveis à entidade, ou que seu custo esteja sendo 

desfavorável. Como a tendência moderna é fazer com que cada gerente se 

transforme em gestor de RH, a auditoria assume papel fundamental nesse processo. 

(CHIAVENATO, 2009). 
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 Os principais pontos a serem analisados pela auditoria de recursos humanos, 

conforme suas funções básicas, são: 

 

1. Análise e descrição de cargos; 
2. Recrutamento; 
3. Seleção; 
4. Treinamento; 
5. Nível de empregados; 
6. Promoções e transferências; 
7. Manutenção da moral e disciplina; 
8. Saúde e segurança; 
9. Controle de pessoal; 
10. Administração de salários; 
11. Acordos Coletivos; 
12. Registros de Pesquisas. (SOARES et al., 2009 apud PETRUF; 
STEFANO, 2013, p. 237). 

 

Como se pode notar, o campo de atuação da auditoria em RH é bastante 

amplo, necessita de profissional capacitado com vasto conhecimento da área de 

gestão de pessoas, tempo hábil e outros fatores para ser possível atender as 

expectativas dos administradores.  

Para que estes itens sejam analisados, “A auditoria de recursos humanos 

baseia-se em verificações, acompanhamentos, registros e estatísticas”. 

(CHIAVENATO, 2009, p. 480). 

Desta forma, a auditoria em RH necessita de muitas fontes para tornar seu 

trabalho possível.  

Para Chiavenato (2009, p. 480): “A função da auditoria não é somente indicar 

as falhas e os problemas, mas também apontar sugestões e soluções. Neste 

sentido, o papel da auditoria em recursos humanos é fundamentalmente 

educacional”. 

Dessa forma, a auditoria exerce função orientadora, trabalhando junto com os 

gestores, propriciando a estes um aprendizado sobre a forma correta de atuação, 

diminuindo a retição de erros.  

A auditoria de RH abrange inúmeros procedimentos que englobam toda 

administração de recursos humanos de uma organização. Dentre os procedimentos 

que a auditoria se faz essencial no que tange as relações de RH, pode-se destacar: 
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2.1 Administração de Recursos Humanos (ARH) 

 

Para Chiavenato (2009, p. 116): “A Administração de Recursos Humanos 

(ARH) é uma área de estudos relativamente nova [...]. Todavia, a ARH é 

perfeitamente aplicável a qualquer tipo ou tamanho da organização”. 

 

Ela deve servir aos objetivos do negócio da organização. A ARH consiste no 
planejamento, organização, desenvolvimento, coordenação e controle de 
técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, ao 
mesmo tempo que a organização constitui o meio que permite às pessoas 
que com ela colaboram, alcançar os objetivos individuais relacionados direta 
ou indiretamente com o trabalho. A ARH busca conquistar e manter 
pessoas na organização, trabalhando e dando o máximo de si, com uma 
atitude positiva e favorável. Representa todas aquelas coisas não só 
grandiosas que provocam euforia e entusiasmos, como também aquelas 
pequenas e numerosas coisas que frustam e impacientam ou que alegram e 
satisfazem, mas que levam as pessoas a desejar permanecer na 
organização. Há mais coisas em jogo quando se fala em ARH. Também 
está em jogo a qualidade de vida que a organização e seus parceiros terão 
e a espécie de parceiros que a organização pretende cultivar. 
(CHIAVENATO, 2009, p. 125-126). 

 

Sendo a ARH algo amplo, toma para si uma ideia abrangente relacionada a 

RH, onde qualidade de vida e motivação são fundamentais para o ideal 

funcionamento de tudo que envolve pessoas na organização. A auditoria de RH se 

faz necessária também nesse processo, tendo em vista que é com base nessas 

ideias sobre ARH que a organização terá seu capital humano safisfeito. 

Colaboradores satisfeitos resultam em melhores resultados para a organização 

como um todo. 

 

 

2.2 Departamento de Recursos Humanos 

 

O departamento de recursos humanos, também conhecido como 

departamento pessoal, é de essencial importância para qualquer organização. 

Marras (2011, p. 183) define departamento pessoal e expressa seu objetivo: 

  

O departamento pessoal (DP) é uma dos subsistemas da administração de 
RH. Tem objetivo por objetivar os registros legais e necessários para a 
administração burocrática exigida pelas práticas administrativas e pelas 
legislações que regem a relação e trabalho. 
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Além dos registros burocráticos, o departamento de Recursos Humanos vai 

além. É responsável por trabalhar com todo capital humano da entidade, 

cooperando para que as metas da política interna da organização sejam atingidas. 

Esse departamento precisa estar em constante evolução e aprimoramento para 

cumprir de maneira eficaz a sua função. Petruf e Stefano (2013, p. 232) ressaltam 

um pouco sobre o setor de RH: 

 

A área de Recursos Humanos é responsável pelo desenvolvimento e 
manutenção dos colaboradores, para que estes auxiliem a organização a 
alcançar os seus objetivos. Esta área deve estar em paralelo às estratégias 
da organização, no que diz respeito à projeção de futuras ações, na 
formulação de estratégias e assim enfrentar os desafios que surgem 
diariamente no ambiente de trabalho. A área de Recursos Humanos torna-
se cada dia mais complexa, devido a uma era de repletas mudanças, 
incertezas, ameaças e dificuldades. 

 

Dentre as funções deste departamento estão: admissão de novos 

empregados, demissões de empregados, registros em controles diversos, aplicação 

de leis trabalhistas e previdenciárias, folha de pagamento e normas disciplinares. 

(MARRAS, 2011, p. 184). 

 

2.2.1 Procedimentos Admissionais  

 

No âmbito das contratações por meio do regime de trabalho celetitista, ou 

seja, regido pela Consolidadação das Leis Trabalhistas (CLT), os procedimentos 

admissionais envolvem documentos como a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). 

“A lei obriga o empregador a efetuar o registro de todo empregado em fichas, 

livros ou sistema eletrônico, conforme instruções do Ministério do Trabalho e 

Emprego (CLT, art. 141). Portanto, a Carteira é documento do empregado, e o 

registro é documento do empregador”. (NASCIMENTO, 2010, p. 244). 

Dessa forma, é essencial que se faça o registro tanto na Carteira de Trabalho 

do emprego, tanto em registro próprio da empresa. 

Dentre os documentos necessários para admissão, Braz (2012, p. 47-48), 

cita:  

 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Uma foto 3X4 recente; 
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- Fotocópia do CPF; 
- Comprovante de inscrição do PIS; 
- Fotocópia do Título de Eleitor; 
- Certificado de reservista ou prova de alistamento militar; 
- Fotocópia da carteira de identidade; 
- Comprovante de residência; 
- Exame médico admissional; 
- Cargo que vai exercer; 
- Horário de trabalho; 
- Salário; 
- Para funcionários com filhos menores de 14 anos, certidão de nascimento 
e comprovante frequência escolar; 
- Data de admissão; 
- Telefone para contato; 
- Certidão de nascimento ou casamento. 

 

A auditoria de RH se fará importante neste procedimento na medida em que 

conferirá se todos os documentos foram apresentados conforme exige as leis 

trabalhistas e os procedimentos internos da organização. Caso falte algum 

documento ou haja falha em algum o auditor de RH irá relatar. 

 

2.2.2 Horas Extras, Adicionais e Demais Direitos 

 

Um dos direito previstos em lei é o intervalo interjornada. É o que cita 

Nascimento (2010, p. 311): 

 

Entre duas jornadas deve haver um intervalo mínimo de 11 horas, daí por 
que não pode o empregado assumir o serviço em um dia sem antes ver 
respeitado esse descanso em relação ao fim do trabalho do dia anterior. A 
jurisprudência assegura o direito à remuneração como horas extraordinárias 
das horas decorrentes da inobservância desse intervalo pela absorção do 
descanso semanal. Vale dizer que os empregados têm direito às 24 do 
repouso semanal, mais as 11 horas do intervalo entre duas jornadas, 
quando o sistema de revezamento da empresa provocar a absorção.  

 

O intervalo intrajornada é mais um direito do trabalhor. Para jornadas acima 

de 6 horas diárias o intervalo será de 1 a 2 horas, já para jornadas que vão de 4 

horas e até 6 horas, o intervalo será de 15 minutos, conforme expressa o artigo 71, 

paragráfo 2º do Decreto-Lei N.º 5.452, CLT. (BRASIL, 1943).  

São detalhes que podem muitas vezes passar despercebido, porém são 

exigências legais, direitos trabalhistas que, se não forem seguidos, poderão resultar 

em demandas judiciais para o empregador.  

Nascimento (2010, p. 357) destaca sobre o adicional de horas extras: 
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O adicional de horas extras, [...]: a) é de no mínimo 50%, por força da 
Constituição Federal de 1988 (art. 7º, XVI); b) integra a remuneração-base 
para cálculos que são feitos incindindo sobre  salário; c) não pode ser 
substituido por uma retribuição global de horas extras em número não 
específicado, ou seja, o salário “complessivo”; d) se houver prorrogação 
ilícita da jornada acima dos permissivos legais, mesmo assim será devido; 
e) é devido aos comissionistas pelas horas que venderem além da jornada 
normal, bem como ao tarefeiro, [...]; f) é indevido nos sistemas de 
compensação de horas; g) em casos de força maior, também é devido a 
partir da Constituição de 1988; h) a supressão, pelo empregador, do serviço 
suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos um ano, 
assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 
um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 
seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal; o cáculo 
observará a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos 
últimos 12 meses, multiplicadas pelo valor da horas do dia da supressão 
(STST n. 291); i) o valor das horas extraordinárias integra o aviso prévio 
indenizado (CLT, art. 487, § 5º); j) o adicional é devido ao comissionista 
sujeito a controle de horário (STST n.340). 

 

Os colaboradores do RH devem estar atentos a essas regras sobre horas 

extras. O auditor de RH deve conferir a porcentagem calculada sobre a hora, e 

verificar se o procedimento está correto ou não, de acordo com as regras desse 

adicional. 

O adicional noturno é aquele pago a trabalhores que desempenham suas 

funções no horário noturno, das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia 

posterior, no caso de atividade urbana. Deve ser atribuído a cada hora trabalhada 

20% sobre o valor da hora normal. No período noturno de atividades urbanas, uma 

hora de trabalho é de 52 minutos e 30 segundos. (FERREIRA; MACHADO, 2011). 

A auditoria de RH verifica casos que envolvam falhas na aplicação destes 

adicionais. 

O adicional de insalubridade é devido ao colaborador que exerce suas 

funções em ambiente considerado insalubre. A porcentagem atribuída será de 40%, 

20% e 10% de acordo com o grau de insalubridade que pode ser máximo, médio ou 

mínimo. (NASCIMENTO, 2010).  

Outro adicional é o de periculosidade, para aqueles trabalhadores que 

trabalham com produtos inflamáveis ou explosivos. É de 30% sobre o salário base 

do funcionário. (FERREIRA; MACHADO, 2011). 

É preciso se atentar as leis trabalhistas, por isso a importância de pessoal 

capacitado para executar as ações de RH. O gestor de RH precisa ter um 

conhecimento amplo sobre as leis que envolvem a relação de trabalho. Porém, 
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mesmo bem capacitados, alguma regra pode passar despercebida diante da 

infinidade de regras de direitos trabalhistas. 

Martins (2015, s/p) cita que: 

 

[...] 37% das ações trabalhistas requerem na justiça o pagamento de horas 
extras sugere-se a criação e implementação de um programa de controle e 
compensação de horas extras evitando mais notificações em casos de 
fiscalização e/ou ações trabalhistas. 

 

A auditoria de RH pode ser considerada algo de extrema necessidade, pois 

identifica quando está havendo falhas, seja por falta de conhecimento ou 

deficiências no processo de aplicação das leis. Com isso é possível economizar 

gastos futuros com indenizações de colaboradores que, por ventura, entrarem com 

ações judiciais requerendo seus direitos trabalhistas, e até mesmo evitar multas de 

órgaos fiscalizadores. 

 

 

2.3 Auditoria de RH e o Impacto nos Custos das Organizações 

 

A auditoria de RH, além de muito importante para as organizações, também é 

de extrema relevância para a contabilidade. A contabilidade de Recursos Humanos 

é algo que deve ser visto com atenção nas organizações. 

A contratação de novos funcionários exige uma seleção adequada e deve 

visar aquele funcionário que atende aos anseios e políticas internas da organização. 

É o que expressa Faccioni Jr. (2008, s/p):  

 

Segundo pesquisas recentes, o custo de substituir uma contratação errada 
é, em média, 2,5 vezes a remuneração dessa pessoa e esse custo pode 
chegar a até cinco vezes um salário. O único modo para evitar esse custo é 
contratar com qualidade, não em quantidade, e isso significa uma mudança 
na maneira como a maioria das organizações recruta seus talentos. 

 

A importância da auditoria de RH para a contabilidade das organizações está 

na forma de como ela atua na prevenção de passivos trabalhistas (direitos 

trabalhistas não cumpridos pela organização), diminuindo custos e auxiliando em 

resultados favoráveis para as organizações. 

Martins (2015, s/p) cita em seu artigo o perfil dos colaboradores que 

demandam ações judiciais após a saída da empresa: 
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[...] é interessante ressaltar que 51,61% das notificações são de 
colaboradores que tem de 6 meses a 2 anos de empresa, o que se constata 
que quanto menos tempo de empresa maior o número de notificações na 
justiça, sugere-se então uma reestruturação no processo de seleção 
buscando recrutar melhor os candidatos, que se identificam com a cultura e 
atividade exercida na organização, realizando consultas prévias junto aos 
órgãos de proteção ao crédito e do poder judiciário sem que o candidato 
perceba, sendo mais uma forma da organização se resguardar contra 
candidatos que agem de má fé observando os problemas existentes no 
interior da empresa para posteriormente ingressar com reclamatórias 
trabalhistas por todas as organizações onde passa.  

 

 O processo de seleção para admissão de novos funcionários é importante 

para evitar/diminuir passivos trabalhistas. O recrutamento precisa ser muito bem 

elaborado, afim de que o empregador conheça em profundidade o perfil do 

profissional que esta contratando. Os procedimentos de recrutamento devem ser 

adequados e atualizados constantemente.  

A auditoria de RH também age nesse processo de recrutamento. Com um 

recrutamento adequado, toda a organização é beneficiada, resultando no 

fortalecimento do capital humano. 

Tendo como base essas ideias, a auditoria de RH está diretamente ligada, 

também, com a contabilidade, sendo uma ferramenta para a diminuição de custos. A 

execução de auditoria nos procedimentos de Recursos Humanos influi diretamente 

no resultado patrimonial das organizações. 
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CAPÍTULO 3 

 

 
3 AUDITORIA TRABALHISTA E O PROFISSIONAL AUDITOR  

 

 

3.1 Auditoria Trabalhista 

 

A Auditoria Trabalhista atua como forma de detecção dos atos e fatos que 

acarretam ônus envolvendo as relações de emprego. É um instrumento de grande 

importância para as organizações, tendo em vista o seu aspecto de autofiscalização, 

no que se refere a proposta de diminuição de custos, maximização de resultados, 

focado no objetivo de evitar passivos trabalhistas ocultos. (MARTINS et al., 2009). 

Sandes (2006) ressalta a amplitude desta auditoria, indo desde a análise de 

procedimentos do departamento de RH, no que tange admissões, benefícios, folha 

de pagamento, abrangendo até mesmo a medicina do trabalho, com relação a 

prevenção de acidentes no local de trabalho.  

A finalidade da Auditoria Trabalhista é de preservar os interesses do 

empregado e do empregador. É o que explica Martins et al. (2009, s/p):  

 

Do ponto de vista do empregado, a auditoria visa evitar que este seja 
prejudicado por falhas da própria empresa, onde seus direitos podem vir a 
serem desrespeitados, garantindo através de uma analise critica dos 
processos internos, se as obrigações da organização estão sendo 
cumpridas. Já do lado do empregador, a auditoria visa reconhecer em que 
pontos a empresa pode ser autuada e o que fazer para ter uma melhoria 
neste ponto. O foco é a prevenção à propagação de falhas, pois fornece a 
administração uma ampla visão dos fatos decorrentes de seus 
procedimentos operacionais e de gestão, o que pode ser utilizado como 
parâmetro para tomada de decisão com ações corretivas e de melhoria, 
tratando-se de uma informação estratégica. 

 
 
Sua finalidade é bilateral, buscando atender aos anseios do empregado e da 

organização para o qual o mesmo presta serviço. Para o empregado, auxilia na 

efetivação de direitos previstos em leis. Já para a organização, a Auditoria 

Trabalhista é o caminho para a constatação de falhas e sua prevenção, sendo 

fundamental, assim, para que os gestores tracem estratégias para sanar essas 

falhas. 
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 A Auditoria Trabalhista e a de RH têm semelhanças no que tange aos seus 

objetivos. 

 

A Auditoria de Recursos Humanos e a Auditoria Trabalhista estão ligadas 
com o mesmo objetivo de ajudar no controle e na organização. A função 
controle é um dos princípios da administração, “estando à organização 
devidamente planejada, organizada e liderada é preciso que haja um 
acompanhamento das atividades, a fim de se garantir a execução do 
planejamento e a correção de possíveis desvios”. (ARAUJO, 2004, p. 170 
apud GONÇALVES, 2010, p. 5). 

 

Ambas as auditorias auxiliam no processo de controle e organização no 

âmbito das entidades. Contribuindo, assim, para melhorias em resultados 

monetários auferidos e para resguardar as empresas quando a autuações e 

processos judiciais na Justiça do Trabalho. 

De acordo com Martins et al. (2009, s/p): “Sempre que uma empresa ou 

pessoa física deixa de cumprir algum dever trabalhista, fere algum direito do 

empregado ou deixa de recolher um dos encargos trabalhistas, está gerando um 

passivo trabalhista.”  

Passivos trabalhistas se formam devido às falhas acidentais ou não, que vão 

acontecendo na gestão de RH.  

Martins et al. (2009, s/p) esboçam sobre passivos trabalhistas ocultos: 

 

Estes passivos trabalhistas não têm suas cobranças imediatas, vindo à tona 
apenas quando os empregados tomam a iniciativa de ajuizar uma 
reclamatória trabalhista, perante fiscalização do Ministério do Trabalho ou 
INSS. Devido a isto, estes passivos também podem ser chamados de 
“passivos trabalhistas ocultos”. 

 

Desta forma, a Auditoria Trabalhista em seu papel, contribui para evitar esses 

passivos trabalhistas ocultos. Caso a verificação funcione de forma eficiente, esses 

déficits futuros podem tranquilamente ser evitados. 

Carvalho (2014, s/p) chama a atenção para o aumento de autuações 

trabalhistas no Brasil: 

 

[...] os números de autuações trabalhistas nas empresas são alarmantes. 
Dados do Ministério do Trabalho sobre as fiscalizações de 2003 
comparados com o ano de 2013 demonstram um aumento mais de 50% nos 
autos de infração lavrados, aumento de recolhimentos de FGTS de 232% e 
os trabalhadores aprendizes registrados sob ação fiscal aumentou quase 
800%. Em 2014 (janeiro a abril) já temos mais de 78 mil empresas 
fiscalizadas, sendo mais de 22 mil autuadas com mais de 50 mil autos de 
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infração lavrados. E não é só o Ministério do Trabalho que fiscaliza e autua. 
A área trabalhista e a previdenciária sofre fiscalizações também da Receita 
Previdenciária, Receita Federal, da Vigilância Sanitária e de diversos outros 
órgãos. 

 

As autuações trabalhistas estão cada vez mais frequentes. Com isso, é 

notória a necessidade das empresas investirem em auditoria trabalhista com a 

finalidade de evitar que, com essas fiscalizações, sejam punidas por omissões ou 

por simples desinformação de seus colaboradores da área de RH e contabilidade. 

Este tipo de auditoria não é obrigatória, pois não há um formato jurídico de 

empresa pré-determinado para realizá-la. Sendo que, ao final da Auditoria 

Trabalhista, será gerado um relatório contendo apontamentos sobre as falhas 

encontradas e suas possíveis soluções, ficando assim o administrador ou 

responsável da organização ciente de tudo aquilo que foi detectado. (ANJOS, 2013). 

Por não ser obrigatória, pode ser que surja a falsa ideia de que a Auditoria 

Trabalhista não é essencial, porém essa ideia não se sustenta, tendo em vista o 

principal benefício trazido por essa auditoria. Anjos (2013, s/p) cita este benefício: 

 

O principal benefício é minimizar o risco de multas e de reclamações 
trabalhista, além de diminuir erros e prejuízos das rotinas auditadas. No 
âmbito de Recursos Humanos tal rotina previne e melhora a relação da 
atividade administrativa dos funcionários da organização. 

 

Assim, embora ainda haja risco da empresa ser penalizada com multas, essa 

probabilidade será menor, ou ainda, caso aconteça a multa, seu valor poderá ser 

menor, tendo em vista que as medidas para solução de falhas já vem sendo 

implementadas por meio da Auditoria Trabalhista. 

As funções básicas da Auditoria Trabalhista, conforme Skamvetsakis (2011, 

p. 27) são:  

 

- Detectar acertos ou erros e determinar as correções cabíveis; 
- Prevenir autuações por parte de fiscalização trabalhista e previdenciária; 
- Constatar fraudes e/ou irregularidades; 
- Evitar reclamações trabalhistas; 
- Evitar recolhimento de encargos indevidos; 
- Aferir as causas que podem levar a empresa a ser penalizada e as 
possibilidades de reparação de erros ou enganos, mostrando formais 
acautelatórias à vulnerabilidade contatual. 
- Reduzir custos. 
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Com isso, a Auditoria Trabalhista se destaca em seu caráter preventivo, ao 

evitar por meio de verificações as possíveis causas de penalidades. Com seu papel 

preventivo, faz com que os colaboradores da organização exerçam suas atividades 

em consonância com a legislação trabalhista, evitando e/ou diminuindo as causas de 

reclamatórias trabalhistas na Justiça do Trabalho. 

Mas, além da legislação trabalhista, é preciso atentar-se na relação da 

organização com o colaborador. 

 

Para se evitar reclamações trabalhistas não basta somente seguir 
rigorosamente a Legislação trabalhista, a empresa deve adotar boas 
condutas com os seus colaboradores, pois se ocorrer uma relação de 
confiança e credibilidade, as reclamações passam a diminuir. (ANJOS, 
2013, s/p) 

 

Confiança e credibilidade são armas poderosas que também contribuem para 

a prevenção de reclamatórias de colaboradores na Justiça. A organização precisa 

criar um vínculo embasado em confiança com seus funcionários. 

 

3.1.1 Autofiscalização 

             

A autofiscalização é a autoanálise que a organização faz visando chegar a 

uma conclusão se está cumprindo com as leis trabalhistas. (ANJOS, 2013). 

 Ou seja, significa que o correto cumprimento das obrigações tributárias e 

trabalhistas poderá acarretar em aumento de sua carga tributária. De imediato, a 

autofiscalização pode não parecer algo vantajoso, porém, a longo prazo, a 

autofiscalização por meio da Auditoria Trabalhista compensará para a organização, 

tendo em vista que multas e processos trabalhistas poderão ser evitados. 

 

3.1.2 Normas e Procedimentos de Auditoria Trabalhista 

 

O trabalho da Auditoria Trabalhista é fundamentado em várias normas, como 

as normas contidas nos artigos da Constituição Federal de 1988 que versam sobre 

relação de emprego. A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) também é outra 

fonte primordial de fundamentação para os trabalhos dessa auditoria. Ainda como 

fundamento, pode basear-se em Enunciados, Súmulas, Orientações 

Jurisprudenciais e em normas relacionadas ao INSS (Instituto Nacional do Seguro 
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Social), ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e IRRF (Imposto de 

Renda Retido na Fonte). (SKAMVETSAKIS, 2011). 

Os procedimentos a serem analisados na área de segurança do trabalho são 

itens como o fator de risco de acidente de trabalho e como a empresa está 

implementando programas como PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos 

Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PGR 

(Programa de Gerenciamentos de Riscos) e se possui o Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). (SANDES, 2006). 

Os procedimentos de averiguação quanto ao correto cumprimento de toda 

legislação trabalhista e previdenciária são focados em análises de documentações.  

Sandes (2006, p. 22) explica que essas análises abrangem: “os cálculos da 

folha de pagamento, recolhimentos do FGTS, INSS, do Seguro de Acidente de 

Trabalho. Engloba ainda, a identificação e a correção de procedimentos vulneráveis 

[...]”. 

São inúmeras as rotinas de trabalho que necessitam da averiguação da 

Auditoria Trabalhista. Dessa forma, esta auditoria assume seu papel de ferramenta 

indispensável para todas as inúmeras rotinas que envolvem a relação de trabalho, 

sendo uma forma de análise, detecção de falhas e possíveis falhas. 

 

 

3.2 O Profissional Auditor  

 

O profissional auditor deve fundamentar seu trabalho baseando-se na ética 

para exercer de forma correta seu papel. 

 

A função da auditoria deve ser exercida em caráter de entendimento e que 
o trabalho executado tenha e mereça toda a credibilidade possível, não 
sendo permissível existir qualquer sombra de dúvida quanto à honestidade 
e aos padrões morais do auditor. (ATTIE,1998, p. 32). 

 

Para Crepaldi (2002, p. 106): 

 

O auditor terá de ser um cidadão do mundo, desfrutar privilegiada visão do 
todo. Não se admitirá que viva numa ilha. Tudo interessa e vale a pena 
saber. A cultura geral será de fundamental importância para o auditor, que a 
utilizará como grande veículo e instrumento de comunicação com a 
administração. A versatilidade será um atributo importante para o auditor, 
baseado na visão de conjunto cultural-profissional. 



34 
 

Assim, o profissional auditor precisa ter uma ampla visão sobre as mais 

variadas áreas do conhecimento para aplicar em seu trabalho e com isso obter os 

melhores resultados. 

Conforme cita Attie (1998), o auditor deve exercer sua profissão levando em 

conta alguns princípios éticos profissionais, baseados na independência, na 

integridade, na eficiência e na confidencialidade. 

A independência é de fundamental importância para o auditor realizar seu 

trabalho: 

 

O auditor deve ser absolutamente independente e imparcial na 
interpretação de tudo que lhe for apresentado, atestando a cada dado um 
pronunciamento conclusivo. A indepêndencia necessita orientar o trabalho 
do auditor no sentido da verdade, evitando interesses, conflitos, vantagens, 
sendo factual em suas afirmações. Seu trabalho precisa ser encaminhado 
com observância às normas de auditoria e aos padrões e técnicas 
aplicáveis ao exercício de sua função, valendo-se, se for o caso, de 
opiniões de outras profissões técnicas quando o momento assim o exigir. 
(ATTIE, 1998, p. 32). 

 

Outro princípio ético que é de fundamental relevância ao trabalho do auditor é 

a integridade. Attie (1998, p. 33-34) enfatiza: 

 

O  auditor independente deve ser íntegro em todos os seus compromissos 
que envolvam: 
a. a empresa auditada quanto as suas exposições, exercício de trabalho e 
os serviços e honorários profissionais; 
b. o público em geral e pessoas interessadas na opinião emitida pelo 
auditor independente, transmitindo validade e certificando a veracidade das 
informações contidas nas demonstrações financeiras ou de exposições 
quanto a realidade em tais demonstrações; 
c.  a entidade de classe a qual pertença, sendo leal quanto à concorrência 
dos serviços junto a terceiros, não concessão de benefícios financeiros ou 
aviltando honorários, colocando em risco os objetivos do trabalho. 

 

Segundo Aquino (1980 apud VERÍSSIMO, 2002, p. 11), “o perfil de um auditor 

de RH deve abranger uma excelente formação intelectual e técnica, ser alguém 

experiente e de alto conceito na empresa para que possa desempenhar suas 

funções a contento e com liberdade”. 

O auditor de RH deve ter liberdade para agir, por isso deve ser alguém com 

vasta experiência. Caso seja funcionário da empresa, deverá ser imparcial e livre 

para evidenciar fatos favoráveis ou não para a empresa. 

Conforme afirma Dias (2013, s/p): 
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Um auditor de Recursos Humanos necessita de um preparo profundo e 
amplo nas diversas áreas que este departamento atua, como por exemplo, 
conhecimentos jurídicos, trabalhistas, comportamentais e empresariais, 
mantendo-se atualizado e atento as mudanças dessa área. 
Requer que tenha um bom senso analítico e crítico, em relação ao material 
a ser examinado; um razoável senso empresarial no trato dos problemas 
que envolvem considerações de natureza empresarial, que se apresentam 
no decorrer do trabalho e, preferencialmente, experiência de auditoria 
independente. 

 

Conforme Dias (2013, s/p): “O auditor de Recursos Humanos, deve ser o mais 

simpático possível, uma vez que vai tentar evitar danos ou lesões tanto para o 

empregado como para o empregador, não cabendo, assim, a figura da pessoa 

fechada e ameaçadora.” 

Com isso, os funcionários da empresa auditada verão o auditor de RH como 

alguém que está ali para ajudar e não como pessoa ameçadora. 

No pensamento de Veríssimo (2002, p. 11): 

 

Pode-se definir o auditor de RH como sendo alguém capacitado a efetuar 
uma análise pormenorizada do meio ambiente e da conjuntura trabalhista, 
intepretando-os no sentido de realizar uma orientação da política de pessoal 
para evitar que a empresa se depare com situações inesperadas e 
prejudiciais as suas operações. 

 

“O agente de auditoria pode ser um especialista, um consultor externo ou uma 

equipe interna. Em qualquer caso a auditoria de RH tem forte impacto educacional 

sobre a organização e seus participantes”. (CHIAVENATO, 2009, p. 485).  

Desta forma, tanto a auditoria quanto a auditoria de RH necessitam de 

profissionais que atendam aos objetivos esperados. Para isso é preciso que tenham 

um amplo conhecimento da área a ser auditada. O profissional auditor deverá 

exercer sua função com ética e compromisso com a verdade, prestando um serviço 

de qualidade e seguro. 

Attie (1998, p. 35) expressa que: “O auditor pode ser responsabilizado pela 

não-descoberta de fraude significativa em consequência da negligência na execução 

das normas de auditoria, ou em consequência de não tê-las aplicado 

convenientemente.”  

Daí a importância do auditor trabalhar fundamentado em normas de auditoria 

e coloca-las em prática da maneira como estão dispostas. O auditor, desta forma, 

não deve esconder nada, tudo o que foi evidenciado em seu trabalho deve constar 

no seu parecer. 
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O auditor necessita de uma série de competências profissionais que devem 

abranger toda metodologia colocada em prática em seu trabalho. Para Attie (1998, 

p. 35), o auditor deve ter conhecimentos específicos relacinados a: 

 

- Capacidade para aplicação das normas, procedimentos e técnicas na 
execução das auditorias; 
- Capacidade na área de princípios técnicos contábeis; 
- Conhecimento dos princípios de administração, para reconhecer e avaliar 
a relevância e o significado dos eventuais desvios em relação aos devios 
às boas práticas empresariais; 
- Conhecimento de fundamentos de economia, direito comercial, impostos, 
finanças, métodos quentificativos e sistemas de processamento eletrônico 
de dados. 

 

O profissional auditor bem capacitado, que aplica corretamente as normas em 

seu trabalho e conhece princípios de administração, economia e direito, terá 

menores probalidades de falhas em seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante de tantos desafios enfrentados pelas organizações, em um mercado 

cada vez mais competitivo, para manter-se sólida e preservar seu patrimônio, as 

entidades devem adotar ferramentas de prevenção e meios para que sejam evitadas 

as falhas e os erros em seus procedimentos.  

Desde seu surgimento, até os dias atuais, a auditoria é a ferramenta essencial 

para a constatação da veracidade de informações, também atua como meio de 

aferição quanto a correta execução de procedimentos. 

A Auditoria de Recursos Humanos pode ser definida como a ferramenta de 

gestão que é fundamental para a administração de recursos humanos da empresa, 

pois esmiúça as políticas internas e analisa se elas estão de acordo com as metas 

traçadas pela organização, fazendo análise de processos que envolvem 

recrutamento de pessoal e de todos os procedimentos cotidianos que relacionados 

ao departamento de pessoal. 

A Auditoria Trabalhista pode ser considerada como um sinônimo da Auditoria 

de RH, diferenciando-se apenas pelo fato da primeira ser mais voltada aos 

procedimentos do departamento de pessoal, como análise de folha de pagamento, 

procedimentos de admissão e demissão, recolhimento de FGTS e IRRF, medicina 

do trabalho, etc. Já o conceito de Auditoria de RH é mais amplo, perfaz tudo o que 

envolve o capital humano da empresa, desde gestão até procedimentos de 

departamento de pessoal. 

Assim, a Auditoria de Recursos Humanos/Auditoria Trabalhista atua como 

forma de prevenção de passivos trabalhistas, evitando e diminuindo ações na 

Justiça do Trabalho, no que se refere as ações demandas por colaboradores 

desligados da empresa que se sentiram lesados devido erros da mesma. Além 

disso, com sua adoção, é possível prevenir ou atenuar multas decorrentes de 

fiscalizações de órgãos como o Ministério do Trabalho. 

A Auditoria de RH é relevante para a contabilidade por fazer com que as 

organizações preservem seu patrimônio. No recrutamento, ela identifica erros e 

aprimora a seleção. Além disso, proporciona a correta adoção de procedimentos 

(cálculo de horas extras, férias, 13º, adicionais, benefícios, etc.), verificando seu 
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embasamento em leis trabalhistas como a CLT, Acordos Coletivos e Sindicais, 

contribuindo assim para evitar/diminuir ações judiciais e multas.  

O auditor é quem irá colocar isso tudo em prática, devendo ser responsável e 

ter um amplo conhecimento de tudo o que envolve as relações de trabalho. 

Com isso, é possível compreender a relevância da Auditoria de RH/ Auditoria 

Trabalhista, sendo algo que se torna imprescindível para qualquer empresa, pois 

atua como ferramenta de gestão e como meio de autofiscalização e prevenção, 

evitando punições e ações judiciais, contribuindo, assim, para a diminuição da 

formação de passivos. Resguarda a organização de ter que desembolsar de seu 

caixa valores que podem ser evitados e fortalece seu capital humano por meio da 

confiança.  
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